
   

Referat fra Barneblikk prosessgruppe Ålesund 09.04.2019 

Tilstede fra Ålesund kommune: fagkoordinator BB familieteam Nelly Snipsøyr, leder Line Melbye fra 

helsestasjonen, leder Venke Brandshaug fra barnevernstjenesten, virksomhetsleder Regina 

Steinberger fra psykisk helsetjeneste, 

Tilstede fra Helse Møre og Romsdal: Barneblikk-koordinator Mette Grytten 

Meldt avbud: Bruker- og pårørenderepresentant Torill Skog, veileder fra NAV rusgruppen Hilde 

Holberg Alnes, psykolog Anne Marthe Husø fra Ressursbasen, Amathea psykiatrisk sykepleier 

Wenche Sande, rådgiver for barnehageområdet i Rådmannens stab Astrid Ous Larsen, sosionom 

Marit Pilskog fra Vegsund DPS, jordmor fra gyn/pol. Tone Eiksund, medlos i BB familieteam fra 

Ålesund behandlingssenter Karine N. Aarsund, medlos i BB familieteam fra Ålesund 

behandlingssenter Stine Lahti, medlos i BB familieteam fra BUP Anne Sortevik 

 

1. Nelly presenterte Barneblikk familieteam Ålesund (BBF Ålesund) 

Prosessgruppen mener BBF Ålesund er i tråd med det man har jobbet med.  

 

Tema fra diskusjonen: 

Målgruppen i forhold til «tidlig inn»: BBF skal tilby støtte- og tidlige adekvate tiltak. Oppdraget er 

å gi et tilbud til de familiene som i utgangspunktet ikke blir omfattet av eksisterende tilbud. Det 

betyr at dersom en person/familie har tydelige behov for et eksisterende tilbud, skal det 

benyttes og ikke gå via Barneblikk som kan bli et forsinkende ledd. F.eks. bekymringer for barn 

skal fortsatt sendes barnevernstjenesten. 

 

Kapasiteten til BBF Ålesund: Det er allerede stor pågang av familier. Det er helsestasjonen som 

har tatt kontakt om de fleste familiene, og noen familier har kommet via psykisk helsetjeneste. 

Spebarnet, mor, far, søsken og andre nære familiemedlemmer kan involveres og BBF Ålesund har 

i dag kontakt med 40 -50 personer. En del familier vil etter hvert trenge mindre oppfølging, som 

frigjør kapasitet til nye familier. Markedsføringen vil derfor være begrenset i en periode.  

 

Fast tid på helsestasjonen: Nelly har fast arbeidstid på alle helsestasjonen, og blir stadig forespurt 

om aktuelle familier. En god ordning for å fange opp tidlig, og for å trygge familiene. 

 

Samarbeid om familier utenfor Barneblikk målgruppen: Barneblikk familieteam har høy 

kompetanse på familiesystem, rus og psykiske helse, barns utvikling, pårørende m.m. 

Teamet kan være en støtte eller veileder for «behandleren» til familier som faller utenfor 

målgruppen. 

 

Journalføring: Det opprettes og føres journal på hvert familiemedlem som mottar oppfølging.  

Barneblikk er i kontakt med jurist om rolle- og ansvarsavklaring for losene/medlosene, og om 

journalføring. 

 



   

Utbytte av BBF: i en 5 års periode er det ønskelig med årlig tilbakemelding fra familiene om 

hvordan de opplever BBF og hvilken effekt det har hatt for dem. Må skje via samtale/tlf. for å få 

utfyllende svar. Dette vil bidra til å dokumentere om tiltaket gir ønsket effekt.  

Se også evalueringsrapport fra Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund: https://helse-mr.no/fag-

og-forsking/samhandling/barneblikk/nogde-brukarar-veit-ikkje-kva-eg-skulle-gjort-utan-

tverrfagleg-helsestasjon   

Nettsiden tilpasset familiene: Det jobbes nå med egen nettsiden for BBF Ålesund som er 

tilrettelagt for familiene med aktuell informasjon om tilbudet og film som presenterer de ansatte 

og aktiviteten. Det oppfordres til at tjenestene vurderer informasjon om BBF på egen nettside. 

IKT-avdelingen i Ålesund kommune inviteres til neste møte for å drøfte synliggjøring av 

tjenestetilbudene. BBF Ålesund er presentert på Ressursbasen sin nettside:  

https://www.alesund.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barne-og-

familievern/ressursbasen#barneblikk-familieteam 

Hva med BBF i kommunesammenslåingen? hvordan skal tilbudet være tilgjengelig for alle 

innbyggere i Nye Ålesund? Tema blir drøftet i neste møte med styringsgruppen.  

Merkevarebygging av Barneblikk: forslag om å lage kulepenner med Barneblikk-logo og 

telefonnummer til BBF Ålesund.  

 

2. Informasjon til egen tjeneste 

Hvert medlem av prosessgruppen må ta ansvar for å orientere kollegaer slik at de er kjent med 

tilbudet. Brosjyre er nå utarbeidet og kan fås hos BBF Ålesund, kontakt Nelly på mobil 47755879. 

 

3. Barneblikk handlingsplan for 2019 – se vedlegg 

 

4. Forskning i 2019  

Det er planlagt forskning på familieperspektivet i 2019. Foreløpig foreligger det ingen plan. 

 

5. Kompetansebehovet i tjenestene:  

 NBO-utdanning for helsestasjonene, evt. i samarbeid med føde/barsel, kan vi søke 

kompetansemidler om lokalt tilbud? Line spør kommunene i helsestasjons-nettverket om 

flere er interessert. 

 TWEAK for kartlegging og samtale om alkoholbruk før, under og etter svangerskap 

Helsestasjonen har svart ut dette i eget skjema. 

6. Ny ordning for BB prosessgruppen 

Møtene i prosessgruppen holdes hos de ulike tjenestene/ går på omgang. Tjenesten som er 

vertskap planlegger et tema knyttet til Barneblikk målgruppen.  Møtene skal være ca. 2,5 timer. 

Neste møte blir hos helsestasjonen 24.september. 

 

7. Oppfølging fra sist møte: Ingen har svart ut oppgaven om redigering av tjenestetilbudet på BB 

nettsiden. Redigeringen utsettes. 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk/nogde-brukarar-veit-ikkje-kva-eg-skulle-gjort-utan-tverrfagleg-helsestasjon
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk/nogde-brukarar-veit-ikkje-kva-eg-skulle-gjort-utan-tverrfagleg-helsestasjon
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk/nogde-brukarar-veit-ikkje-kva-eg-skulle-gjort-utan-tverrfagleg-helsestasjon
https://www.alesund.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barne-og-familievern/ressursbasen#barneblikk-familieteam
https://www.alesund.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barne-og-familievern/ressursbasen#barneblikk-familieteam


   

Ref. Mette Grytten 

 

Neste møte er tirsdag 24.september kl. 09.30 – 12.00.  

Ref. Mette Grytten 

 

Vedlegg: 

 Barneblikk handlingsplan 2019 

Kopi til: 

 Rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad 

 Avdelingsleder for Ressursbasen Sylvia Waage 


