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Referat fra møte med Barneblikk Molde prosessgruppen 11.04.2018 

Tilstede:  

Fra Molde kommune: helsestasjon virksomhetsleder Tove Martinsen, fra NAV kompetansekoordinator 

Liv Randi Schønning og Edle Holsæter, fagleder Jannie Rasmussen fra Ressurstjenesten, fagseksjon 

barnehage fagsjef Gro Toft Ødegård, prosjektleder Barn som pårørende Anett Røsok 

Fra Helse Møre og Romsdal: Molde behandlingssenter rådgiver Siv Kvamme, BUP småbarnsteam 

psykologspesialist Anne Meisal Nerbø, DPS Molde/ ROP fagkonsulent Helene Botterli, Barneblikk 

koordinator Mette Grytten og Barneblikk web-redaktør Jan Ole Bolsø 

Gjester: e-meldingsansvarlig i Helse Møre og Romsdal Asbjørn Kjelsvik 

Meldt avbud: Krisesenteret veileder Janne Kari Svergja, barnevernstjenesten enhetsleder Yngve 

Brakstad Cappelen, avdeling fødselshjelp og kvinnesykdommer seksjonsleder Rigmor Sviggum, PPT 

virksomhetsleder Gro Bjørnstadjordet Ericson, Tove Jorun Finnøy, Ina Killingrød Greve 

Saker: 

1. E-meldinger – muligheter og begrensninger, ved Asbjørn Kjelsvik 

 E-meldinger er all type korrespondanse mellom helsetjenester som har 
pasientjournaler. Helsestasjonene (i enkelte kommuner) er inkludert fra april 2018.  

 E-meldinger er et stort potensiale for informasjonsflyt og kommunikasjon mellom 
helseaktører rundt brukeren.  

 Det er også behov for andre aktører; f.eks. NAV, barnehage.. 

 Et eksempel på e-melding er pleie- og omsorgsmeldinger som fungerer innen Helse 
Midt-Norge 

 Helseplattformen kommer i 2021 - vil bety EN journal pr pasient, aktuelle helsetjenester 
i Midt-Norge kan få (regulert) tilgang. Det er frivillig for kommunene å bli aktør, viktig at 
tjenesteytere gir sitt innspill til den lokale vurderingen. 
- Se egen presentasjon  

 
2. Barn som pårørende-prosjekt i Molde kommune, ved Anett Røsok 

Prosjektet er et utspring fra Modellkommune-prosjektet.  
Oppdraget er: Systematisere arbeidet rundt barn som pårørende. Utarbeide prosedyrer for 
oppfølging av barna, og samarbeid mellom de som følger opp barna og de som følger opp de 
voksne. 

Anett Røsok er ansatt som prosjektleder og skal utvikle en kommunal modell for 
arbeidet med barn som er pårørende i Molde kommune - retningslinjer og et digitalt 
forløp. 
Mye er sammenfallende med Barneblikk-satsingen, og det kan være behov for å se deler 
av satsingene i sammenheng.  
- Se egen presentasjon 

 
3. Eksisterende forløp, ved Anne Meisal Nerbø 
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Link til forløpet som ble presentert: 
http://data.helse-mr.no/ftp/eqspublic/pasientforlop/docs/doc_24110/index.html  
eller: via hjemmesiden www.helse-mr.no – fag og forskning – pasientforløp – barn og 
ungdom - Samordning av hjelpetilbud for barn og unge.  
 

 
 

 Et forløp kan være nyttig informasjon til både ansatte og familier som trenger 
tjenestetilbud, men vesentlig at forløpet presenteres på en forståelig måte. 

 Kan det være aktuelt med youtube-presentasjoner som informasonskanal?? 

 Helt avgjørende at forløp blir implementert og gjort kjent for alle ansatte.  
 

 
Neste møte: Torsdag 7.juni kl. 12.30 – 15.00 

Arbeidsgruppen - Tove, Yngve, Jannie, Anne, Siv møtes 4.mai kl. 10.00 – 14.00 på 
Helsehuset 

Foreløpig 
saksliste til 
neste møte: 

 Plan for markedsføring av familieteamet 

 Plan for forskning og din rolle i dette 

 

Ref. Mette Grytten 
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