
 



VELKOMMEN TIL REGIONAL KONFERANSE  

TEMA - BARN SOM PÅRØRENDE 4. november 2019, 
Scandic Hell Stjørdal 
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 Barn som pårørende ved 
helseforetakene, ønsker fokus på barn som pårørende i forebyggende arbeid, 
pasientforløpet i ulike faser, brukermedvirkning og samhandling. Derfor inviterer vi til en 
regional dagskonferanse om temaet. 

Vi ønsker å invitere følgende målgrupper: 

 Pårørende 
 Interesse- og brukerorganisasjoner  
 Frivillige organisasjoner 
 Ledere 
 Fastleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
 Kompetanse og forskningsmiljø  
 Barnevern 

 Barnehager, skoler og helsesøstre  
 Barneansvarlige i helsetjenesten og fengsel 

Den regionale dagskonferansen vil by på kunnskap og erfaringsutveksling, historier fra 
pårørende og pasienter og vi vil få et innblikk i hva som gjøres i Midt-Norge både innen 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi har også invitert noen 
gjesteforelesere.  

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til regional konferanse for Barn som Pårørende 
4.november 2019 Scandic Hell, Stjørdal. 

 

 
 
 
 
 

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



 

PROGRAM  
 
 
7:45- 08:20   Registrering  

08:30- 08:40   Velkommen v/ Henrik Erdal, ass. fagdirektør i Helse Møre og Romsdal 
HF 

08:40 - 09:00  Nyheter fra Barns Beste v/ Siri Gjesdahl, leder av Barns Beste     
 

09:00-09:45 Juridiske og etiske dilemmaer v/ advokat Charlotte Winther Helse 
Midt-Norge RHF 

 

09:45 -10.20  Barneblikk et oppfølgingstilbud – samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommuner v/ fagkoordinator Mette Grytten 
og familieterapeut Nelly Snipsøyr, Ålesund kommune 

 
10:20 -10:30  Pause  

 
10:30-11:00  Sykepleie til barn som pårørende på intensivavdeling – 

forskningsfunn v/ Felicia j. Thorshaug, sykepleier  

 

11:00-11:30  Forglem meg ei - Erfaringsdialog mellom Veronika Kjesbu og Britt 
Haukø, sykepleier  

11:30-12:30  Lunsj   

 

12:30- 12:45  Kulturelt innslag v/ Ole Vig videregående skole 

 

12:45 – 13:45 Løvetannbarn - 13 år i oppgang 13 v/ Aleksander Nordengen  

 

13:45-14:00  Pause 

 



14:00 – 14:45   Parallellsesjoner 

 

Sesjon 1 

 

Barn som pårørende i fengsel 
v/ barneansvarlig Vigdis Bye, 
Halden fengsel  

 

 

Sesjon 2 

 

Bedre tverrfaglig innsats – 
hvor står vi? 

v/ ledende helsesøster Bjørg 
Todalshaug – helsesøster, 
Røros kommune og Tove 
Kristin Steen – rådgiver, St 
Olavs Hospital HF  

 

Sesjon 3 

 

Prosjekt Barn som pårørende i Namsos 
kommune 

v/ Britt Haukø, sykepleier, Helse Nord 
Trøndelag HF/ Namsos kommune 

 

 
14:45 -15:00   Pause med kaffe og enkel bespisning  

 
Plenum 

 
15:00 – 15:30  Erfaringer med sorgstøttegrupper v/ Prest Odd Arne Skogen, Ålesund 

sjukehus 

 

15:30 – 16:00    Helseplattformen – Hvordan ivaretas barn og unge v/ St Olavs HF el 
Helseplattformen  

Avslutning - vel hjem! 

 
Praktiske opplysninger: 

 Påmelding og pris: deltakeravgift kr 400,- betales ved påmelding 
 Påmeldingsskjema: https://www.deltager.no/barn_som_parorende_04112019  
 Overnatting må den enkelte bestille selv. 

 
 

Vi tilbyr ulike stands i pausene. 
 


