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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 26.04.2018 
 
Tilstede: Pårørenderepresentant Turid Løvoll, brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, kommunalsjef i 

Kristiansund Christine Reitan, rådgiver i Molde kommune Tone Silseth, rådgiver i Ålesund kommune 

Lisbeth Slyngstad, stabssjef Psykisk helse og rus Ole Lorvik, klinikksjef kvinner, barn og unge Henrik 

Erdal, avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge Manuela Strauss og koordinator Barneblikk Mette 

Grytten.  

Meldte avbud: rådgiver Anne Mette Nerbøberg fra Fylkesmannen, tidl. samhandlingssjef Britt 

Walderhaug Tyrholm  

1. Orienteringssaker 

- Britt Walderhaug Tyrholm har gått over i ny stilling. Styringsgruppen ønsker en avklaring på 

hvem som blir hennes erstatter i Barneblikk styringsgruppen. Mette sender forespørsel. 

- Erfaringssamlingen 25.mai, jf. linken under: ønskelig at styringsgruppen deltar. 

Styringsgruppeleder ønsker velkommen og presenterer styringsgruppen. Andre ledere er også 

velkommen til å delta. Link til program og påmelding: https://helse-

mr.no/Documents/Samhandling/Barneblikk/Program%20erf.samling%2025.05.2018.pdf 

- Avtale med PR-studentene (utkast ligger som vedlegg)  som skal skrive artikler til nettsiden: 

kostnaden er begrenset til 30.000 kroner for 2018, ellers ingen kommentarer. 

 

2. Valg av styringsgruppeleder 

Innledende diskusjon om behovet for styringsgruppeleder. Konklusjon: behovet er tilstede. Det er 

sårbart dersom koordinator skal lede alle aktivitetene i Barneblikk. Med styringsgruppeleder kan 

man bedre sikre stabiliteten i styringsgruppen og kvaliteten i arbeidet. Leder skal i hovedsak 

utarbeide saksliste til styringsgruppemøtene sammen med koordinator, lede møtene og bistå 

koordinator i overordnede diskusjoner utenom møtene. Koordinator skriver referat fra møtene.  

Styringsgruppeleder blir valgt for 2 år. Da vurderes om funksjonen bør rullere mellom deltakerne. 

Som styringsgruppemedlem har man uansett medansvar for framdriften i Barneblikk og å 

representere sin organisasjon.  

Ole ble enstemmig valgt som styringsgruppeleder.  

 

3. Forskning på Barneblikk 

- Samarbeidsavtale med Høgskulen i Volda, se vedlegg: godkjent 

- Avtale om statusrapport/evaluering av hva har vi gjort og veien videre, se vedlegg: Godkjent  

- Høgskulen i Volda har innvilget Barneblikk såkornmidler og egeninnsats med til sammen 

156.000 kroner til Søkerkonferanse høsten 2018, se vedlegg: Godkjent 

Styringsgruppen utfordrer forskerne til å finne tittel på forskningsaktiviteten i Barneblikk. 

4. Ansvar for drift av Barneblikk 

De tverrfaglige prosessgruppene (se vedlegg med oversikt av Barneblikk-organiseringen) skal bidra i 

modell-utviklingen av familieteam som ivaretar et helhetlig familieperspektiv, tidlig innsats, 
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tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Det er utarbeidet et mandat som går fram til 

sommeren 2019, men prosessgruppene bør bestå så lenge utviklingen av familieteamene pågår, ca. 

3-5 år (jf. nasjonale erfaringer). De er viktige for tverrfaglige vurderinger og bred forankring av 

familieteamene. Det har vært varierende deltakelse i prosessgruppene, noe som sinker framdriften.  

Styringsgruppedeltakerne avklarer i egen organisasjon hvordan deltakelse i Barneblikk skal være, slik 

at koordinator kan prioritere aktiviteten ut ifra dette.  Viktig at Barneblikk-satsingen er forankret på 

aktuelle ledernivå i både barnetjenestene og voksentjenestene.  Ved behov er Mette tilgjengelig for 

å informere ledergruppene. 

Det er nødvendig å vurdere ambisjonene for Barneblikk, nå og framover. Aktiviteten må samkjøres 

med lignende tiltak i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Vi må ha et langsiktig perspektiv i 

driften og forankringen, og få satt ting i system. Styringsgruppedeltakerne legger fram status fra 

egen organisasjon på møtet i juni. 

Evaluering av styringsgruppen blir sak i møte høsten 2018. 

 

Neste møte: fredag 15.juni kl. 09.30 – 12.00.  

5. Møteplan for våren 2018  

 Fredag 25.mai - Erfaringssamling i Molde   

 Fredag tirsdag 15.juni kl. 09.30 – 12.00 Dette blir et fysisk møte i Molde. 

 

Ref. koordinator Mette Grytten 

 

Kopi til: 

 Konst. Fagdirektør Marianne Gammelsæther 
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