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Referat fra møte med lokalt team Ålesund 24.05.2017 

Tilstede:  

Fra Ålesund kommune: Psykolog Anne Marthe Stee Husø fra småbarnsteamet i 

Ressurstjenesten, virksomhetsleder Regina Steinberger fra psykisk helsetjeneste. Fra Helse 

Møre og Romsdal: assisterende seksjonsleder Marianne Omvik fra føden, teamkoordinator 

småbarnsteam i BUP, familieterapeut Karine Nossen Aarsund fra Ålesund behandlingssenter, 

sosionom Marit Pilskog fra Vegsund DPS. Bruker- og pårørenderepresentant Torill Skog fra Al-

Anon. Koordinator Mette Grytten. Psykologspesialist Anne Meisal Nerbø fra BUP Molde var 

invitert gjest på dette møtet. Meldt avbud: leder Line Melbye fra helsestasjonen, rådgiver 

Lisbeth Slyngstad fra rådmannens stab. 

Saker: 

1. Presentasjon av deltakerne i lokalt teamet Ålesund. Ønsker barnevernstjenesten som fast deltaker. 

Mette inviterer. Mette leder teamet i oppstartsfasen, og vurderer annen ordning etter hvert. Ellers 

ingen kommentarer til sammensetningen, se oppdatert vedlegg. Det vil være mulighet for å 

hospitere/delta i de andre lokale teamene i Møre og Romsdal.  

2. Kort orientering om Barneblikk, utfordringene fra kartleggingen og løsningsforslagene fra 

kafedialogen 10.januar, se vedlagt presentasjon. Orientering om igangsatte og planlagte 

arbeidsprosesser. 

 Helse- og omsorgsdepartementet har gitt alle foretak oppdrag om å etablere lavterskeltilbud til 

gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker.  Foretakene har stort 

nedslagsfelt og blir dermed pålagt et tettere samarbeid med kommunene. En tverrfaglig gruppe 

fra kommuner og foretak har i forarbeidet avgjort at tilbudet i Møre og Romsdal skal ha sterk 

forankring i kommunen. Det er urealistisk at alle kommuner skal ha et tilbud i denne skalaen. 

Vertskommunene til de 4 sykehusene i Møre og Romsdal ble derfor invitert som piloter der 

Ålesund er først ute. Etter hvert må det vurderes et interkommunalt samarbeid med 

omliggende kommuner.  

 Det er viktig at barneperspektivet løftes fram i satsingen, samtidig er barna avhengig av en 

familie som fungerer. Derfor nødvendig at barnetjenestene og voksentjenestene samarbeider 

om utviklingen av et lavterskeltilbud med helhetlig familietenkning. 

3. Det skal utarbeides et mandat til teamet som skal legges fram for styringsgruppen og for 

ledergruppen i Ålesund kommune.  

 

Oppdraget for lokalt team Ålesund:  

Utarbeide forslag til lavterskeltilbud for gravide og familier (med barn 0-6 år) som omfattes av rus 

eller psykiske vansker.  

 

Helsedirektoratet sin definisjon av lavterskel fungerer som utgangspunkt, og følgende 

problemstillinger ble knyttet til oppdraget:  
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 Hvem er målgruppen for lavterskeltilbudet? Konkretisering og avgrensning – hvem får tilbud, 

hva er kriteriene, risikofaktorer, når henvise videre? Pårørendetilbud?  

 Hvordan skal lavterskelen ta imot brukerne/hvordan komme i kontakt med lavterskeltilbudet? 

 Hvordan skal tilbudet finansieres? Hvordan omdisponere personalressurser? Hvordan 
samhandle mellom lavterskel/ andre kommunale tjenester/ foretak? (søke midler til oppstarten) 

 Hva betyr tidlige og adekvate tiltak? (ha tilstrekkelige ressurser, ikke venteliste) 

 Hva innebærer «los»-funksjonen? 

 Hvilken kompetanse skal ansatte ha? Og samarbeidspartnere? (Barneblikk har midler til 
kompetanseheving).  

 Hvilken åpningstid? Hvem er tilstede utenom ordinære åpningstider? 

 Hvordan sørge for god brukermedvirkning? Hvordan skal familiene påvirke egen oppfølging? 

 Hvordan blir tilbudet synlig og tydelig? Hvordan sørge for at lavterskeltilbudet er et 
tillitsvekkende sted? Kontinuitet? Opplevelse av hjelp? 

 Hvordan ivareta et helhetlig familieperspektiv?  

 Hva bør lavterskeltilbudet tilby familiene? Og samarbeidspartnere? (møteplass, gruppetilbud, 
veiledning) 

Mette utarbeider et forslag til mandat. 

 

Lokalt team Ålesund ønsker presentasjon av tjenestene som er representert teamet. Vi må vite 

hva vi har tilgjengelig for å vite hva vi trenger. Dette blir sak på neste møte.  

 

 

Neste møte: Onsdag 21. juni kl. 09.00 – 11-30 på møterom 303/304 hos BUP, 3.etasje, 

Geilebergvegen 20. 

Saker til neste 

møte: 
 Få bedre innblikk i tjenestene som er representert i lokalt team Ålesund 

 Se på samhandlingsrutiner mellom tjenestene 

 Ferdigstille mandat for lokalt team Ålesund 

Forberedelse 

til neste møte: 

 

1. Hver enkelt forbereder en presentasjon maks 10 minutter over de viktigste 

tiltakene på ditt arbeidssted for 

- barn 0-6 år i familier med rus eller psykiske vansker 

- vordende foreldre som har rus eller psykiske vansker 

- foreldre som har rus eller psykiske vansker, og med barn 0-6 år.  

2. Formuler 1-2 av de utfordringene som er mest framtredende. 

 

Bruk gjerne vedlagt foil! 

 

 

Vedlegg: 

Presentasjon av Barneblikk med kartleggingsresultater 

Oversikt over deltakere i lokalt team Ålesund 

Foil til utfylling til neste møte 

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

