Regionale
konferanser
om barn som
pårørende
Regjeringen har fremmet lovforslag for å styrke
rettsstillingen til barn som pårørende. Konferansen
skal gi informasjon om den nye loven og orientering
om regionale tiltak for de barna som loven blir
gjeldende for. Gjennom fremlegg fra involverte
parter, ønsker vi å inspirere til å ta i bruk loven til
det beste for barna.
Program og mer info på neste side

Regionale
konferanser
om barn som
pårørende
Målgruppe for konferansen:
Ledere og mellomledere i Nav, sosialtjeneste,
barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, PPT,
psykisk helsetjeneste i kommunene, Helse-Stavanger,
Helse-Fonna, Helse-Bergen og Helse-Førde. Sektorledere for Oppvekst og Helse. Rådgivere hos fylkesmannen.
Sted: Arkeologisk museum, Stavanger
Tid: 2. desember kl. 09 -15. 15
Klikk her for å melde deg på
(eller bruk linken i mailen)
Påmeldingsfrist: 20. november
Konferansen er gratis

Program
Introduksjon: Digitale fortellinger fra Morild.
09.00
09.15

09.35
09.50

10.20
10.40
11.00

11.20
11.40
12.40
13.00
13.20
10 min:
20 min:
13.50

14.10
14.30

Velkommen v/RBUP Vest, Reidar Jakobsen
Info om satsing på barn som pårørende, Lovforslag
fra Helse- og omsorgsdep., til Stortinget vår 2009.
Fylkesmann v/ Paul Grude
Film: ”Min far er på video”. Innledning av Randi
Værholm fra Kreftforeningen
Hvordan tilrettelegger kommunene for samarbeid
om tjenester til utsatte barn og unge? Oppsummering
av landsomfattende tilsyn i 2008, Avdelingsdirektør
Richard H Knoff, Statens helsetilsyn
Hvordan bruke lovendringen i praksis v/ Siri Gjesdal,
Barns beste
Pause
Orientering om Helsebibliotekets arbeid å kartlegge
screeningsverktøy for barn av psykisk syke og
rusmiddelavhengige foreldre v/ Grete Strand,
Helsebibliotektet
Orientering om veileder for tidlig intervensjon på
rusomådet, familieterapeut Jan Amundsen
Lunsj
Kulturinnslag
Elisabeth Norhus Lied, representant for barn
Modellkommuneprosjektet, bedre samarbeid for
barns beste;
BUF direktoratets satsing på barn av v/ regional
koordinator Jorunn Berland Øpsen.
Time kommunes satsing v/ Gunn Mattson
Undersøkelse fra Bergensklinikken, Foreldre i rusbehandling; Barnas omsorgssituasjon og foreldrenes
behov. v/Solveig Storbækken, Bergensklinikkene
Tone Sofie Pedersen, Stavanger Universitetssykehus,
Akuttposten
Fastlege/ kommuneoverlege Jon Nessa, psykiater

