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Referat fra Barneblikk styringsgruppen 13.02.2017 

Tilstede: Turid Løvoll, Ole Lorvik, Manuela Strauss, Henrik Erdal, Britt Valderhaug Tyrholm, Anne Mette 

Nerbøberg, Jo Åsmund Lund. Forfall: Bente Hasle 

Saksliste til styringsgruppemøtet: 

1. Fagdirektør Jo Åsmund Lund var invitert til møtet. Kort presentasjon av satsingen. Presentasjon 

med resultater fra kartleggingen i lokalt team Ålesund ligger vedlagt referatet. 

2. Møtereferat fra 06.12.2016 ble godkjent. Kommentar: Britt purrer på kontakten med Klinisk 

samhandlingsutvalg barn og unge. Avdelingene i PH/rus er orientert om kartlegging av 

tjenestetilbudet. 

3. Handlingsplan for 2017 ble godkjent 

Kommentarer:  
Fortsatt viktig med høyt fokus på forankring for å sikre gode prosesser.  Del 3 i handlingsplanen: 
Det blir søkt innovasjonsmidler hos Fylkesmannen for egen kompetanseheving for fastleger. 
Inkludere praksiskonsulentene i legesatsingen. Del 5 i handlingsplanen: spør RKBU om 
forskningssamarbeid. For å unngå forfordeling, skal alle høyskolene i fylket inviteres til 
forskningssamarbeid. Mette skriver inn litt om implementering av lavterskel-modeller (i 2018).  

4. Forslag til prosessinndeling av videre arbeid ble godkjent 

Kommentar:  
En kompleks og ambisiøs organisering. Viktig å få riktige fagpersoner inn i hver arbeidsprosess, 
samtidig som det er overordnet styring og sammenheng mellom de ulike arbeidsprosessene. 

5. Jo-Åsmund og Britt godkjente at ansatt fra LMS deltar i ide- og kartleggingsgruppen, det er ikke 

behov for å leie ressurser fra LMS. Styringsgruppen mente innleie av ressurser på tvers av 

klinikkene/avdelingene bør unngås. 

6. Fagavdelingens rolle i lavterskelsatsingen  

Det er naturlig at Barneblikk lavterskel-satsingen og koordinator er organisert i fagavdelingen og 
med nærmere tilknytning til barnekoordinator i HMR. Det er likevel viktig at nærmeste leder er 
kjent med prosessene og er lett tilgjengelig. Grunnet omorganisering i fagavdelingen avventes 
evt. strukturendringer for satsingen til juni 2017. Jo-Åsmund blir kontaktledd til ledergruppen, 
og mottar referatene fra styringsgruppemøtene. 

7. Økonomirapport for 2016 til orientering. 

8. Budsjettforslag for 2017 ble godkjent. Manuela og Mette har jevnlige gjennomganger. 

9. Informasjon på fredagsmøter ved Ålesund sykehus  

Henrik sjekker når det kan være aktuelt. Gjerne sammen med barnekoordinator. 

10. Navn på lavterskel-satsingen: BARNEBLIKK ble godkjent 

11. Nye møtedatoer for våren og høsten 2017   

Tirsdag 18.april kl. 13.00 – 15.00 

Fredag 9.juni kl. 09.30 – 11.30 

Mandag 25.september kl. 09.30 – 11.30 

Mandag 27.november kl. 09.30 – 11.30 

 

Ref. Mette Grytten 
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