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Historikken for Barneblikk familieteamene

• 2020 Oppstart av BBF i Ulstein og Kristiansund (høsten)
• 2019 Avtale om Barneblikk familieteam undertegnet av rådmennene og 

administrerende direktør
• 2019 Januar oppstart av BBF Ålesund  
• 2018 September oppstart av BBF Molde 
• 2017 Kartlegginger og modell utvikling av prosessgrupper
• 2016 Invitasjon til 4 vertskommuner: Kristiansund – Ålesund – Molde – Ulstein
• 2016 Koordinator fast ansatt i 100% stilling i HMR
• 2015 Samarbeid ml HMR og kommuner: beslutningsgrunnlag, om bl.a. 

lokalisering i kommunene og koordinatorstilling
• 2014 Oppdrag fra HOD til HMN videre til Helse Møre og Romsdal: etablere 

lavterskeltiltak for familier med rus eller psykiske vansker og krav om tidlig inn
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Barneblikk oppdraget

Helhetlig familietilbud
Lavterskel tilbud

Langsiktig tilbud,
fra graviditet til 

skolealder

Støtte/Los-tjeneste
Tverrfaglig samarbeid

Brukermedvirkning
Tidlig hjelp
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Juli 2019



Målgruppe for Barneblikk familieteam

Ved første kontakt: 

• familien venter et barn eller har et barn under 1 år

• familien er berørt av rus eller psykiske vansker hos en eller 
begge foreldrene (nå eller tidligere), eller i andre nære 
relasjoner

• vanskene til den voksne er i en tidlig fase eller  «lettere til 
moderate» (men funksjon i hverdagen mest avgjørende)

Visjon: hjelpe før tilstanden går ut over foreldrefungeringen og barnets utvikling



Familier i Barneblikk familieteamene (2021)

Lokalisasjon Oppstart Stillinger/
ansatte

Befolkn.
grunnlag 

Antall 
familier

Antall 
personer

Ulstein Høsten
2020

150 %/4 8.539 12 42

Ålesund Januar 
2019

150 %/3 66.918 ca. 35 ca. 130

Molde Høsten 
2018

200 %/5 32.014 ca. 71 ca. 180

Kristiansund Høsten 
2020

150 %/4 24.002 18 86

Total 650 %/16 131.473 ca. 136 ca. 438
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Grunnbemanning i hvert Barneblikk familieteam

Familieteamet

150 %

Kommunal 
stilling

100 % 

50 % 
barnetjenesten

50 % rus/ph
tjeneste 

Spes.h.-tjenesten

50 %

BUP

25 %

DPS/TSB

25 %

. 
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Noen variasjoner i lokalisasjonene basert på lokale tilpasninger og befolkningsgrunnlag, se foil 5



Styrings-
gruppe

Lokal ledergr
Barneblikk 

familieteam Ulstein

Lokal ledergr
Barneblikk 

famiileteam Ålesund

Lokal ledergr
Barneblikk 

familieteam Molde

Lokal ledergr
Barneblikk familietem

Kristiansund

Koordinator



Verdien av tidlig innsats - Heckmans kurve
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Evalueringsprosessen 2021/22

• Våren – 21: styringsgruppen vedtar evaluering av Barneblikk-satsingen, i tråd med 
evalueringsplanen

• Høsten -21: SWOT-analyse med involverte parter

• Høsten -21: arbeidsgruppen skriver evalueringsrapport basert på tidligere 
forskningsrapporter, kartlegginger av driften, årsrapporter og SWOT-analyse

• Januar – 22: Styringsgruppen godkjenner evalueringsrapporten og avklarer 
høringsinstansene

• Februar – 22: Evalueringsrapporten på høring til alle involverte parter, 7 
høringsinnspill 

• Mars- 22: Styringsgruppen vurderer høringsinnspillene, hva som påvirker 
anbefalingen og hva som skal inkluderes i prosedyrearbeidet

• Mars – 22: i samråd med samhandlingsavdelingen anbefales en 
beslutningsprosess i helsefellesskapene, se foil nr. 7
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Evaluering og forankring fram til ny Barneblikk avtale
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1.april
• Barneblikk styringsgruppen vurderer 
høringsinnspillene og reviderer 
evalueringsrapporten

1.juni
• Klinikk psykisk helse og rus utarbeider 
saksframlegg til Faglig samhandlingsutvalg 
barn og unge

6.sept. • FSU B/U vurderer saksframlegg, sender på 
høring til Lokale samhandlingsutvalg

Aug./sept
• LSUene gir innspill til 
saksframlegg

14.sept.
• Strategisk samhandlingsutvalg  vurderer 
saksframlegg

Sept.
•Saksframlegg vurderes i 
kommunene/kommunestyret

Sept/okt.
• Ny Barneblikk avtale 
undertegnes av partene 

April/mai/juni – generell 

informasjon om Barneblikk 

i LSUene

LSU KRS – 31.08.

LSU MO – 02.09.

LSU Ål – 09.09.

LSU VO – 02.09.

13. sept.

KPU – forankring i HMR


