
 

BARN SOM PÅRØRENDE 

KONFERANSE 27. NOVEMBER 2017 



VELKOMMEN TIL REGIONAL KONFERANSE  

TEMA - BARN SOM PÅRØRENDE 27. november 2017 

 

Barn som vokser opp med foreldre som er alvorlig syke og skadde, psykisk syke eller 

rusavhengige kan selv være i faresonen for å utvikle sykdom. Bekymringene og ansvaret 

foreldrene har for sine barn kan også være med på å forsinke tilfriskningen. 

Helse Midt-Norge RHF i samarbeid med regionalt nettverk ved helseforetakene - Barn som 

pårørende, ønsker fokus på godt forebyggende arbeid hos barn som pårørende, 

pasientforløpet, brukermedvirkning og samhandling derfor inviterer vi til en regional 

dagskonferanse om temaet. 

Vi ønsker å invitere følgende målgrupper: 

 Pårørende 

  Interesse- og brukerorganisasjoner  

 Ledere 

 Fastleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 

 Kompetanse og forskningsmiljø  

 Barnevern 

 Barnehager, skole og helsesøstre  

Den regionale dagskonferansen vil by på historier fra pårørende og pasienter og vi vil få et 

innblikk i hva som gjøres i Midt-Norge både innen kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til regional konferanse for  

Barn som Pårørende 27.november 2017 Scandic Hell, Stjørdal. 

 

 
 
 
 
 

Med Vennlig Hilsen  
Helse Midt-Norge RHF 
v/ Fagdirektør  
Henrik Sandbu 



PROGRAM  
Scandic Hell, Stjørdal  
 
 

8:00- 08:30   Registrering  

 

08:30- 08:45   Velkommen 

v/ Regional Fagdirektør  

 

08:45 - 09:05  Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 
v/ Siri Gjesdahl leder av Barns Beste  

 

09:05-09:35  Nasjonale fagprosedyrer for barn som pårørende 

v /jurist og kvalitetssjef Merethe Blokkum St Olavs Hospital HF 

 

09:35-10:20  Kunnskapsbasert praksis rundt barn som pårørende: Forskning, og 

erfaringer 

v/ førsteamanuensis Tormod Rimehaug, RKBU (regionalt 
kunnskapssenter barn og unge), NTNU 
 

10:20 -10:30  kort beinstrekk 

 
10:30-11:00  Pårørende historie v/ Tina Schultz 

 

11:00-11:30  Barn som pårørende i akutte situasjoner  

v/ Arild Bråthen, fagansvarlig for ambulansepersonell i Helse Nord 

Trøndelag HF 

11:30-12:30  Lunsj   

 

12:30- 12:45  Kulturelt innslag  

 



12:45 – 13:45 «Sette ord på det» v/ forfatter Tore Renberg   

 

13:45-14:00  Pause 

 

14:00 – 14:55   Parallellsesjoner 

 

Sesjon 1 
 
«Ta øyeblikket»  
 
Utfordringer og muligheter i 
skolen v/ studieleder Arve 
Thorshaug, Nord Universitet  

Sesjon 2 
 
Systematisk forankring sett fra et 
lederperspektiv - suksessfaktorer 
 
V/Kari Marie Remø Nesseth, 
avdelingssjef og Karine Aasund, 
familieterapeut ved Klinikk for 
psykisk helse og rus, Helse Møre og 
Romsdal HF. 

Sesjon 3 
 
Barne -og familiesamtaler i 
helseforetakene  
 
Del 1:Barnas time – en metodisk 
samtale ved Helse Nord-Trøndelag 
HF v / psykiatrisk sykepleier Britt 
Haukø  
 
Del 2: Barne -og familiesamtaler 
ved kreftpoliklinikk, St Olavs 
Hospital HF v/ kreftsykepleier og 
barnekoordinator Inger Storvik  
 

 

 
14:55 -15:15   Pause med kaffe og enkel bespisning  

 
 
Plenum 

 
15:15 - 1540  Mål mot bedre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid - Med utgangspunkt i 

samhandling rundt barn av psykisk syke foreldre, mellom psykisk helsevern og barnevern v/ 

leder Berit Skauge, barnevernsvakta i Trondheim kommune.  

1540 – 1600     Avslutning og oppsummering 

 
Praktiske opplysninger: 

 Påmelding og pris: deltakeravgift kr 400,- på 
 Påmeldingsskjema: https://www.deltager.no/barn_som_paarorende 
 Overnatting må den enkelte bestille selv. 

https://www.deltager.no/barn_som_paarorende

