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Systematisk opplæring til sykehusene
På oppdrag av Helsedirektoratet har BarnsBeste fått
jobben med å sette barn som pårørende-arbeidet
innen spesialisthelsetjenesten i system. Fagrådgiver
Signegun Romedal (bildet) skal lede arbeidet.

Den «sterke» storesøsteren
Anette tok rollen som «sterk» datter og storesøster da søsteren slet
med spiseforstyrrelse. Da søsterens psykolog ville ha en samtale med
henne, øynet hun håp om å snakke om hvordan hun som storesøster
hadde det. Hun tok feil.

«Jeg lengtet etter at mamma skulle si: – Kaja, jeg
skjønner at det har vært vanskelig og tøft for deg
at jeg har vært alkoholiker og drukket mye.»
Aase Sundfær, fagbloggen
www.snakketøyet.no - samtaleverktøy fra

nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Følg oss på:

Bestill materiell
fra BarnsBeste

Plakater, kunnskapsark,
HVA NÅ?-pakker med mere

«En gullgruve for
alle pårørende»
Slik karakteriserte Stavanger Aftenblad den
nye nettsiden til Pårørendesenteret i byen.
Nettsiden fremstår også som en ypperlig
base for pårørende i alle aldre og til alle
diagnoser. Blant annet kan du gjennom et
informativt kart og søkemotor finne frem til
tilbud og fellesskap der du bor.

Bli med til
Malmø i mai!

Veileder med
familieperspektiv
Barn og familier har fått en sentral plass i den nye
Pårørendeveilederen fra Helsedirektoratet .

w

Over 300 har til nå meldt seg på
konferansen «Every Child has
the Right to ...» Det er plass til
flere. Vi kan love svært mange
interessante foredragsholdere.
Sjekk programmet og annen info
på www-every-child.eu

Vær med på å kåre årets pårørendekommune
Hvilken kommune mener du gjør seg fortjent til å få tittelen «Årets pårørendekommune»? Kom med ditt forslag
og en begrunnelse. Kåringen finner sted i november.

Siri Gjesdahl

Gunder
Christophersen

Tove Sandvik
Aukland

Eivind Thorsen Vibecke Ulvær
Vallesverd

FORSKERE

ADMINISTRASJON

FAGSTAB

ADMINISTRATØR

WEB-REDAKTØR

Kontakt oss gjerne
på e-post - klikk
på bildet til den du
vil skrive til – og
vips, så har du
kontakt!

DAGLIG LEDER

ANSATTE BARNSBESTE - totalt 7,4 stillinger per 1.2.2017

Endre B. Havåg Signegun
Romedal

Anne Kristine
Bergem

Marianne
Trondsen

Bente
Birkeland

