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Samhandling til barnets beste
Invitasjon til arbeidsseminar
MÅLGRUPPE
De som har et ansvar for å utvikle tjenestetilbudet for barn som pårørende i kommunene og
spesialisthelsetjenesten samt barneansvarlige i Helse Fonna. Det anbefales at en møter 2-5
personer fra hver kommune denne dagen.
TID OG STED
Torsdag 11. juni 2015, kl. 09.30-14.45, Tysværtunet
PÅMELDING
Påmelding via kursportalen til Tysvær kommune innen 29. mai 2015:
http://kurs.tysver.kommune.no

PROGRAM
09.30 – 10.00

Åpning. Når en forelder blir alvorlig syk.
Deanne Kallevik deler familiens erfaringer fra hva de savnet, hva de ønsket
og hva de opplevde å måtte finne utav selv, da far var alvorlig syk og døde.

10.00 – 10.30

Hvordan sikre lik oppfølging av barn som pårørende? Gjennomgang
av nasjonale fagprosedyrer og eksempler fra praksis.
v/ Endre B. Havåg, Barns Beste

10.30 – 10.45

Og hvordan skal vi samhandle om barn som pårørende? Prosedyrer i
Helse Fonna.
v/ Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug, Helse Fonna

10.45 – 11.00

Samtale rundt bordet med fokus på samhandling

11.00 – 11.15

Pause

11.15 – 11.45

Muligheter og utfordringer i kommunene på samhandling om barn
som pårørende. Et eksempel fra Fjell kommune.
v/ psykolog Anja Høye Rogde
Innlegget avsluttes med en samtale med representanter fra de samarbeidende
kommunene i Haugalandsløftet.

11.45 – 12.00

Samtale rundt bordet. Gruppene noterer aktuelle tema og spørsmål.

12.00 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.15

Tips og råd om implementering. Eksempler fra praksis.
v/ Endre B. Havåg, Barns Beste

13.15 – 13.30

Pause

13.30 – 14.30

Parallellsesjoner
a) Kommunalt tilsatte: Hvordan kan vi bli bedre på å ivareta barn som
pårørende i kommunene? Har en gode nok rutiner og planer på dette
området? Kan fagprosedyrene implementeres i kommunene? Diskutere
neste trinn i prosessen. Introduksjon og gruppearbeid.
b) Barneansvarlige i Helse Fonna: Revisjon av prosedyrer. Hvor langt er
tilpassing av de kunnskapsbaserte fagprosedyrene kommet?

14.30 – 14.45

Avslutning

