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Utvalg Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge i Møre og Romsdal 
Møte nr 4/22 

Dato 06 september 0900 - 1130 

Møteleder Manuela Strauss 

Referent Hilde Amundsen Flø  

Sted Teams 
 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 
HMR, Klinikk for psykisk helse og rus  Kari Standal Seksjonsleder BUP 

Volda 
X 

HMR, Klinikk for psykisk helse og rus Manuela Strauss  Avdelingssjef psykisk 
helse barn og unge 

X 
 

HMR, Klinikk Ålesund sykehus Lutz Nietsch Overlege pediatri X 
 

HMR, Klinikk Ålesund sykehus Anne Helene Marøy 
Ulvestad 

Seksjonsleder 
habilitering barn og unge 

X 
 

Nordmøre interkommunale politiske 
råd (NIPR) 

Hildegunn Ruste Ledende helsesykepleier 
Sunndal kommune 

X 
 

Romsdal regionråd (ROR) Marita Jacobsen   Leder for 
helsesykepleiere, 
Hustadvika kommune 

X 
 

Sunnmøre regionråd (SR) Søre 
Sunnmøre 

Norunn Kirkebø Elde Kommuneoverlege 
Ulstein kommune 

X 
 

Sunnmøre regionråd (SR) Nordre 
Sunnmøre 

Lene Solheim Leiar barneverntenesta X 
 

Praksiskonsulent Thilde Camilla Svela Praksiskonsulent, 
fastlege Molde 
kommune 

 
 

Brukerrepresentant kommune Marie Ødegård 

Gjengstø 

Autismeforeninga Norge, 
Møre og Romsdal 

X 
 

Brukerrepresentant HMR Janne Remøy Endresen SAFO/NFU X 
 

Ungdomsrådet Helse Møre og 
Romsdal HF 

Malin Strømsholm Riise  Observatør  

Helse Møre og Romsdal 
Barneblikk 

Mette Grytten Koordinator for satsinga 
Barneblikk 

X 
 

 

 

Emne 

Barneblikk i Møre og Romsdal – Framtidig samarbeid mellom kommuner og 

Helse Møre og Romsdal  
Mette Grytten orienterte om satsingen, se vedlagte presentasjon 

Se også saksframlegg og evalueringsrapport. 

 

Manuela Strauss stilte seg inhabil i drøfting og endelig vedtak da hun er Mette Grytten sin 

nærmeste leder. Utvalget var enig. Strauss var tilstede under drøftingen og vedtaksbeslutning.  

 

Forslag til avgjerd:  (fra saksframlegget)  

  

  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal   



   
 

   

 

a. Fagleg samarbeidsutvalg barn og unge tilrår at Barneblikk vidareføres i tråd med 
anbefalingane i evalueringsrapport frå 2022.   

 
b. Fagleg samarbeidsutvalg barn og unge tilrår ei gradvis bredding av tilbodet til kommunane i 

fylket, og at det vert utarbeidd ein modell for utviding.  
 

c. Fagleg samarbeidsutvalg barn og unge støttar utarbeiding av ny avtale om Barneblikk-
satsinga basert på vurderingar i Helsefellesskapa. Ny avtale skal gjelde frå 1.1. 2023.  

 
 

Vedtak:  

- Fagleg samarbeidsutvalg barn og unge tilrår at Barneblikk videreføres i tråd med 
anbefalingene i evalueringsrapport frå 2022.   

 

 Fagleg samarbeidsutvalg barn og unge tilrår at det blir utarbeidd en modell for 
utvidelse som sikrer nærhet til brukere i kommunene ved mulig  interkommunalt 
samarbeid.  

 

 Vi vil gjøre oppmerksom på at en omprioritering av eksisterende ressurser til 
utvidelse av barneblikksatsingen, vil ha konsekvenser for andre deler av 
tjenestetilbudet, som for eksempel ventetid. 

 Utvidelse av tilbudet må planlegges i lys av andre felles satsinger i samarbeid 
mellom kommune og foretak. (for eksempel “Barn og unges helsetjeneste”). 

 

 Vi anbefaler at det jevnlig gjennomføres brukerundersøkelser for å beskrive effekt 
av satsingen. 

 

 Fagleg samarbeidsutvalg barn og unge støttar utarbeiding av ny avtale om 
Barneblikk-satsinga basert på vurderingar i Helsefellesskapa. Ny avtale skal gjelde 
frå 1.1. 2023.  

 

Sikre gode overganger fra barn til voksen  
Hildegunn Ruste og Lutz Nietsch la fram utkast som ble gjennomgått, justert noe, drøftet.  

 Utvalget jobber videre med tekst og tar det opp igjen i neste møte. En vil så gjøre dette 

tilgjengelig for brukere til støtte for å forstå og sikre gode overganger som pasient fra 

barn til voksen. 

Veien videre – vi ser på Handlingsplanen 
Det ble ikke tid til dette punktet i dagens møte. 

 Manuela Strauss, Lene Solheim og sekretær vil ha et eget møte og legge fram forslag til 
prioriteringer til utvalget i neste møte.  

Eventuelt 
 Anne Helene Ulvestad orienterte om møte ang felles oppdrag i oppdragsdokument for 

2022 – samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten.  
              Marøy informerte i møtet om vårt utvalg kan være høringsinstans i arbeidet. 

 Norunn K. Eide spilte inn ønske om at helseforetaket tar kontakt med koordinerende 
enhet i kommunene for samarbeidsmøte der det er behov for oppfølgende tiltak etter 
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avslutning i spesialisthelsetjeneste som for eksempel ansvarsgruppe / 
barnekoordinator. 
Utvalget vil i neste møte se på hvordan felles rutiner kan oppnås.                        

 Manuela Strauss informerte om oppdragsdokument som beskriver at det skal 
utarbeides en forsterket satsing for barn og unge med tiltak i barnevernet.  

             Det er etablert nettverk med ressurser fra statlig barnevern (Bufetat) og  
psykisk helsevern barn og unge (BUP). Dette kunne være en informasjonssak for neste 
samhandlingskonferanse 2023 

 

 

 

 


