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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 09.06.2017 
 
Tilstede: Avdelingssjef PHBU Manuela Strauss, seksjonsleder stab PH og rus Ole Lorvik, klinikksjef 

kvinner, barn og unge Henrik Erdal, samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm og koordinator 

Barneblikk Mette Grytten. Meldte avbud: Br/pårør.repr. Bente Hasle og Turid Løvoll, rådgiver 

Fylkesmannen Anne Mette Nerbøberg, fagdirektør Jo Åsmund Lund  

Saksliste:  

1. Ide- og kartleggingsgruppen avsluttes. Det ble ikke tid til å orientere om dette punktet i møtet, men 
er orientert om på tidligere møter og i vedlagte dokument til innkallingen. 
 

2. Lokalt team Ålesund  
Lokalt team Ålesund er etablert – forslag til mandat ble lagt fram for styringsgruppen, enkelte 
formuleringer ble korrigert og godkjent. Endelig utkast ligger vedlagt. Det er meldt opp sak til 
lederteamet i Ålesund kommune om godkjennelse av det lokale teamet og mandatet, og forespørsel 
om kommunal representant til styringsgruppen. 
Samme henvendelse vil gå til ledelsen i Molde kommune og Kristiansund kommune. Dette er under 
planlegging sammen med kontaktpersonene her.  
 
Det er viktig med en grundig evaluering av arbeidet i Barneblikk, jf. siste punkt i 
gjennomføringsplanen i mandat for lokalt team Ålesund. Manuela diskuterer med RKBU (regional 
kunnskapssenter for barn og unge) om et samarbeid om evalueringen. 
 
Det er behov for å orientere regionrådene i Møre og Romsdal om et kommende interkommunalt 
samarbeid som følge av Barneblikk-satsingen. Britt og Mette diskuterer hvordan orienteringen skal 
gjennomføres. 
 

3. Inkludere Barneblikk i eksisterende samhandlings-prosesser i HMR  

 Utviklingsplanen for HMR – Henrik vurderer hvordan Barneblikk kan ivaretas her. 

 Samhandlingsstrategien – Barn og unge er et av satsingsområdene. Britt avtaler med Lena Våge 
om hvordan Barneblikk kan løftes fram i strategien, og sender Mette invitasjon til dialogmøtet 
med kommunene 20.juni. 

 Klinisk samhandlingsutvalg svangerskap og graviditet. Mette har vært i kontakt med Janita 
Skogeng om dette og blir invitert inn når teamet er i gang igjen. 

 Klinisk samhandlingsutvalg barn og unge. Mette har orientert dem om Barneblikk. 

4. Leger med barneblikk – kompetansehevingstiltak for fastleger.  Det foreligger ikke svar på søknad 
om innovasjonsmidler pr.d.d. 
 

5. Barneblikk med egen nettside - www.helse-mr.no/barneblikk. Jan Ole Bolsø (via Skype) viste 
oppsettet på nettsiden. Til nå er det ca. 200 personer involvert i Barneblikk, fra foretaket, 
kommunene, kriminalomsorgen, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Kartleggingen som er 
gjennomført, viser behovet for en felles elektronisk portal. I første omgang vil nettsiden henvende 
seg til samarbeidspartnere, og orientere om framdriften i Barneblikk-satsingen.  Den skal også 
synliggjøre forløpsbeskrivelser for arbeidet med familiene og hvor ulike tjenestetilbud finnes. På sikt 
skal nettsiden også være en informasjonskanal for familiene. Kommunikasjonsavdelingen er 
involvert i forhold til oppsettet, hva som skal frontes og hvordan.  

http://www.helse-mr.no/
mailto:postmottak@helse-mr.no
http://www.helse-mr.no/barneblikk


 

Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00 

               Ålesund:                   70 10 50 00 
               Volda:                       70 05 82 00 

   Postadr:  Postboks 1600 

 6026 Ålesund 
   Internett: www.helse-mr.no 
   E-post:    postmottak@helse-mr.no  

 
   Org.nr: 997005562 
 

 

Nettsiden lanseres mandag 26.juni. Jan Ole sørger for at nettsiden linkes mot både nettsiden og 
intranettsiden til Klinikk for kvinner, barn og unge (kontaktperson Geir Longvastøl), Klinikk for 
psykisk helse og rus (kontaktperson Geir Ove Vilnes) og aktuelle seksjoner i fagavdelingen. Mette 
oppfordrer samarbeidende kommuner til å linke Barneblikk-siden til sine nettsider. 
 

6. Barneblikk-illustrasjonen er ferdigstilt etter innspill fra brukerrepresentanter og andre 
samarbeidspartnere. 
 

7. Økonomisk status viser så langt i år et underforbruk på 117.074 kroner. Høstens aktiviteter (blant 
annet studietur og kompetanseheving) blir planlagt ut ifra resterende midler. 
Styringsgruppen presiserer at driftsmidler (ca. 1.4 mill.) til satsingen må følge med dersom 
koordinatorstillingen flyttes til annen klinikk/avdeling.  

8. Hospiteringer. Lavterskeltilbudet ved Oslo Universitetssykehus og lavterskeltilbudet i Kristiansand 
har ønske om å komme til Ålesund i løpet av høsten og høre mer om Barneblikksatsingen, og 
diskutere hvordan samarbeid med kommunene kan ivaretas. Styringsgruppen inviteres til å delta. 
Mette gir beskjed når dato er avklart. 
 
Mette har avtale om å besøke Familieambulatoriet i Helse Vest og familieteamet i Bergen kommune 
29.september. Samarbeidspartnere i Barneblikk inviteres med.  

9. Barneblikk leier kontorlokaler av Kompetansesenter rus-Midt-Norge i Smibakken 3, Ålesund, for kr. 
58.380,- pr år. Manuela sjekker om det er mulig å leie kontor med RKBU i Smibakken 3 for en lavere 
sum.  
 

10. Omorganisering av koordinator-stillingen. Saken er ikke klar for avgjørelse da det ikke er 
gjennomført tilstrekkelig utredning ved flytting av koordinator-stillingen. Det er viktig å vurdere 
synergieffektene av plasseringen og samlokalisering i fagmiljø med tilsvarende utviklingsoppgaver. 
Vedlagt ligger oversikt over rammebetingelser som må ivaretas. Henrik og Jo Åsmund legger fram en 
skriftlig redegjørelse på neste møte i styringsgruppen 25.september. Jo Åsmund kalles inn til dette 
møtet. 

 

11. Eventuelt 

Barneperspektivet i SNR – Siden styringsgruppen for Barn som pårørende i HMR ikke er på plass 
enda, blir Barneblikk-styringsgruppen orientert. Referansegruppen Barn som pårørende i HMR 
oppfordrer ledelsen i HMR og prosessgruppene til å ivareta barneperspektivet i prosessen med SNR. 
Det ble avgjort at oppfordringen sendes til prosesslederne Merete Hagbø og Hans Christian Opstad, 
med kopi til nåværende prosjektsjef Helge Ristesund og ny prosjektsjef Ketil Gaupset. 

 
Vedlegg:  

- Mandat lokalt team Ålesund 
- Barneblikk illustrasjon 
- Økonomirapport mai 2017 
- Rammebetingelser ved omorganisering av koordinator-stillingen 
- Ivaretakelse av barneperspektivet i SNR 

 
Kopi: til barnekoordinator Anne Hollingen og rådgiver Jan Ole Bolsø  
 
Ref.  
koordinator Mette Grytten 
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