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Referat fra møte med styringsgruppen – Barneblikk 18.04.2017  

Tilstede: Ole Lorvik, Anne Mette Nerbøberg, Manuela Strauss, Turid Løvoll, Henrik Erdal, Britt V. 

Tyrholm, Mette Grytten. Meldt frafall: Bente Hasle 

 

Sak 1. Status:  

a) Kartlegging via questback i Molde og Kristiansund er gjennomført. Materialet bearbeides. 

b) Dialogmøte i Molde blir 4.mai, Ole Lorvik fra styringsgruppen (og HMR) og helsesjef i Molde 

Henning Fosse ønsker velkommen. Dialogmøte i Kristiansund blir 8.mai, Manuela Strauss fra 

styringsgruppen (og HMR) og enhetsleder for Barn, familie og helse Åse Bjerkestrand ønsker 

velkommen. Mette avslutter begge seminarene. Ellers likt program som i Ålesund. 

c) Framdrift i Ålesund kommune: venter på dato for å informere rådmannen med ledergruppe. 

Lokalt team er etablert, se vedlegg.  

d) Molde kommune har gjennomført studietur: besøkte tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund, et 

tverrfaglig tilbud for gravide og småbarnsfamilier. Kan være et godt utgangspunkt for 

lavterskeltilbudene i Møre og Romsdal. 

e) Organisering av Barneblikk: se vedlegg. Ide- og kartleggingsgruppen avsluttes sommeren 2017. 

Igangsetting av Leger med barneblikk forutsetter innvilget søknad om innovasjonsmidler, se 

vedlegg. Svar på søknad kan ventes i juni. Mette kontakter Line Klokk ved Personalavdelingen 

for midlertidig arbeidskontrakter. 

f) Informasjon om Barneblikk i ledermøtet til administrerende direktør er meldt inn som sak til 

høsten. 

g) Mette informerer om Barneblikk i Klinisk samhandlingsutvalg barn og unge i juni. Klinisk 

samhandlingsutvalg føde og barsel har ikke hatt møter på en stund. Mette kontakter Janita 

Skogeng for avtale når de er i gang igjen. 

h) Nasjonalt familienettverk for lavterskeltiltakene og TSB holdes 10. og 11. mai i Asker. Hvert 

foretak får dekt fly og overnatting for tre personer med særlig ansvar for lokalt lavterskeltiltak. 

Tema denne gangen er:  

- Pakkeforløp for gravide og rus, Welle-Strand, H-dir. 

- Doktorgradsarbeid om voldsutsatte gravide – Håland, Borgestadklinikken 

- Presentasjon av noen lavterskeltilbud 

Mette kontakter Janita Skogeng om aktuell deltaker til nettverket. Ole vurderer om noen fra 

rus/ph kan delta. 

i) Regnskapsrapport, se vedlegg: foruten lønn er dialogseminarene de største utgiftene. Det 

beregnes ca. 35.000 kroner til kompetanseheving denne våren, studietur gjennomføres i 

september for å besøke lavterskeltiltak i Bergen.  

 Det har kommet spørsmål om foretakets rolle som mottaker av tildelte midler til lavterskeltiltak 

mens kommunene skal iverksette og drifte tiltaket. Dette svares ut med: foretaket stiller 

ressurser til utvikling, iverksetting, samarbeid og koordinering av tiltakene. Fylkesmannen 

orienterer om at kommunene fikk økte midler for styrking av tjenestene gjennom satsing på 

barn og unge og gjennom opptrappingsplanen på rus. Det er forventet at kommunene 

prioriterer midlene der det er behov. 
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Sak 2. Kommunikasjon og nettside: Jan Ole Bolsø fra Lærings- og mestringssenteret informerte om 

sakene. 

a) Styringsgruppen godkjente plan for utvikling av nettside for Barneblikk, se vedlegg. Jan Ole blir 

web-redaktør, redaksjonen består av Mette og en kontaktperson fra de ulike arbeidsprosessene 

i lavterskelsatsingen. Viktig at nettsiden blir tilgjengelig for ansatte i kommunene og foretaket, 

og på intranettsiden til HMR. Målgruppen vil i første omgang være involverte i Barneblikk og 

samarbeidspartnerne. Etter hvert som lavterskeltilbudene kommer i drift, vil innholdet også 

rettes mot familiene. 

b) Både navn og illustrasjon til Barneblikk kan lett forveksles med KoRus sin satsing Barnespor. 

KoRus ønsket derfor at Barneblikk endrer navn eller illustrasjon.  

Konklusjon: Styringsgruppen godkjente å bytte ut og kjøpe ny illustrasjon til Barneblikk, se 

vedlegg. Martine Grande ble valgt som illustratør. 

 

Sak 3. Styringsgruppe for arbeidet med Barn som pårørende i HMR.  

a) Forespørsel fra Fagavdelingen ved barnekoordinator Anne Hollingen: Ole og Henrik fra 

styringsgruppen til Barneblikk ønskes som styringsgruppe for arbeidet med barn som 

pårørende. Det kan være nyttig med en koordinert styring fra personer som har innsikt i begge 

satsingene. Arbeidet med barn som pårørende omfatter også somatisk sykdom og denne 

styringsgruppen bør i tillegg bestå av personer fra somatiske avdelinger og fagavdelingen. 

Styringsgruppen til Barneblikk støtter forslaget. Gruppen er likevel delt i om det bør være to 

styringsgrupper eller en felles for de to satsingene.  

Konklusjon: I samarbeid med Britt og Henrik utarbeider ressursgruppen til barnekoordinator et 

beslutningsgrunnlag som legges fram for administrerende direktør og ledergruppen. Evt. blir 

dette ny sak på styringsgruppemøtet i juni. 

 

Sak 4. Eventuelt 

a) Styringsgruppen fungerer etter dagens formål, ønskelig med minimum et møte pr. år der alle 

møtes fysisk. Mette kaller inn til slikt møte fredag 9.juni kl. 9.30 – 11.30. 

b) Volda kommune har ikke respondert på forespørsel om samarbeid. Styringsgruppen ga sin 

tilslutning til at videre arbeid på Søre Sunnmøre avventes. Mette orientering Volda kommune. 

 

Vedlegg: 

Lokalt team Ålesund 

Organisering av Barneblikk- skisse 

Søknadsskjema Kompetanse- og innovasjonsmidler 

Regnskapsrapport mars 2017 

Web-side for Barneblikk 

Illustrasjoner notat 

 

Kopi til: Fagdirektør Jo-Åsmund Lund, barnekoordinator Anne Hollingen, rådgiver Jan Ole Bolsø 

Ref. Mette Grytten 
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