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Vigrestad stasjon (FOTO: JERNBANEVERKET)

På let etter
tilbud for barn som
pårørende
i kommunene?
SJEKK HER

Initiativtaker Oddbjørg Vigrestad Mellemstrand.

Gjør nedlagt togstasjon om til
barn som pårørende-stasjon
Nedlagte Vigrestad stasjon på Jæren bygges om til å bli et senter for barn som pårørende.
Den frivillige organisasjonen «Se Meg - Barn som pårørende» med helsesøster Oddveig
Vigrestad Mellemstrand i spissen, er i full gang med å gjøre venterommet og de andre
fasilitetene klare til å ta imot barn og unge fra hele Jæren. Åpningen skjer 5. september
og «Se Meg» ønsker å jobbe for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt i
deres hverdag der de bor.

Pårørende-veileder på høring
Hvordan skal fremtidens helsevesen forholde seg til pårørende? Helsedirektoratet har
nå laget en ny veileder for både voksne og barn som pårørende. Den er nå ute på
høring og frist for tilbakemeldinger er i12. september.

Se meg lærer!
Kreftforeningens veiledningshefte
og filmene i «Se meg lærer!» gir
skolene konkrete tips til hvordan
man kan håndtere elever som opplever en livskrise i familien. Rådgiver Randi Værholm vil gjerne nå
ut til flere med informasjonen.

Følg oss på:

«Det er ikke min erfaring at foreldrene ikke vil eller
orker å snakke om foreldrerollen og om barna. Tvert
imot. Ikke engang de sykeste av dem.»

Kurs og
konferanser:
Ytterligere info på
www.barnsbeste.no

Nina Lien Osen, i bloggen «De snakket om barnesamtale da jeg kom.
Men så har jeg ikke hørt noe mer om det ...» på barnsbesteblogg.com

BASEL - SVEITS
Fifth International Conference on Families and Children with Parental Mental
Health Challenges
TØNSBERG
Et annerledes søskenliv
MOSJØEN
Helgelandskonferanse Barn som pårørende
MODUM
Når det stormer: Om å
møte barns følelser
SANDEFJORD
Barnet & Rusen

10. samling med koordinatornettverket

STAVANGER
Balansekunst - en fagdag om livet, døden og
hverdagen

To ganger årlig har koordinatorene for barn som pårørende-arbeidet fra hele landet vært samlet for faglig påfyll, diskutere problemstillinger og jobbe frem bedre forhold for barn som pårørende ved norske sykehus og helseinstitusjoner. Nå
i juni gikk den 10. nasjonale samlingen av stabelen. På programmet stod blant annet hvordan sykehusene kan bruke
resultatene fra multisentestudien og diskusjon om hvordan man skal måle og rapportere arbeidet man gjør.

BODØ
Folkehelsekonferansen
2016
BODØ
Se meg!

Her finner du mer informasjon om dette nettverket.
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Kontakt oss gjerne
på e-post - klikk
på bildet til den du
vil skrive til – og
vips, så har du
kontakt!
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