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Pappa’n til
Benedicte endret
personlighet
– Mamma sier det var som å ha to tenåringer i
huset, sier 25 år gamle Benedicte Høivik om det
som startet for ti år siden. Hun og faren kranglet
mer og mer, faren skjelte henne ut og han oppførte seg på måter som gjorde henne flau.

Til minne
om Ellen
Walnum
Minneord om tidligere
BarnsBeste-kollega og
ildsjel Ellen Walnum.

Forklaringen på hvorfor han så drastisk endret
personlighet fikk ikke familien før mange år etter. I dag besøker Benedicte faren på sykehjemmet og finner stadig små lysglimt i treffene med
ham.
Les den gripende historien om Benedictes ungdomstid.

Søskentreff

68 år gamle Tor Olav Høivik får besøk av datteren Benedicte. Forholdet mellom de to ble satt på en alvorlig
prøve da Benedicte gikk på ungdomsskolen. 
(Foto: Ivar Kraglund)

HVOR GAMMELT ER
EGENTLIG DETTE BARNET?
Ulrika Håkanssons innlegg på BarnsBestes fagblogg om møtet med
lille Sofia har hatt nærmere 20.000 visninger. Har du ikke sett det?
Her finner du det.

www.snakketøyet.no - samtaleverktøy fra

Kjære søster eller bror
til en med spiseforstyrrelse
Vi inviterer til søskentreff
over to dager - lørdag til søndag

Synlig

Hva synes du?

BarnsBeste og Villa
Sult utvikler et helgeopplegg for søsken
til noen med spiseforstyrrelse. Vil du vite
mer om dette tilbudet,
ta kontakt med oss i
BarnsBeste eller Villa
Sult på post@spiseforstyrrelse.no

Følg oss på:

nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Kurs og
konferanser:

10 ønskerplakat
på samisk

10 ÖNSKNINGER

FRÅN ETT BARN SOM ANHÖRIG
I MÖTET MED PERSONAL I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
1. Se på mig och lär dig mitt namn. Berätta också
gärna vad du själv heter. Då förstår jag att du vill bli bekant med/lära
känna mig
2. Le mot mig. Det är inte säkert att jag ler tillbaka, för kanske är jag både rädd och ledsen. Men le mot mig iallafall. När du ler,
visar du att du bryr dig om mig, och jag känner att jag räknas med.

3. Fråga om det är något som jag behöver,

t ex om jag är hungrig eller törstig. Då förstår jag att du vill mig väl.

Ytterligere info på
www.barnsbeste.no
VANCOUVER - CANADA
THE 7TH NATIONAL BIENNAL CONFERENCE ON
ADOLESCENTS AND ADULTS
WITH FETAL ALCOHOL
SPECTRUM DISORDER
(FASD)

Vi har oversatt vår populære plakat
«10 ønsker fra
et pårørende
barn i møte med
helsepersonell» til flere språk. Blant
annet kan du nå få den på nordsamisk.

4. Våga se mig i ögonen. När du ser mig i ögonen när

vi pratar, vet jag att du tål och orkar med mig. När du ser mig i ögonen visar du mig också att du tål att se
allt som jag skäms över. När du håller fast blicken visar du at du är en trygg vuxen som jag kan lita på. Om
jag är väldigt liten, så sätt dig gärna på huk när du pratar med mig. Då förstår jag att din stora kropp inte
är farlig.

5. Försök att se världen från mitt perspektiv. Tro inte att du vet sanninen om
mig och mitt liv. Kanske har du mött barn tidigare som påminner om mig, eller har du kanske själv haft
en tuff barndom. Men jag är bara jag. Och du är du. Så lägg inte orden i min mun.

6. Fråga mig på ett öppet sätt, alltså ställ frågor som du inte på förhand vet svaret på.
Det är frågor som börjar med vad och hur t ex. Hur tycker du att det är att vara på besök här på sjukhuset? Vad tänker du om att din pappa måste vara här? Hur har du det idag? Vad tänker du om att du snart
ska träffa mamma igen? När du frågar mig om vad jag tycker och hur jag har det, då förstår jag att du
bryr dig om alla mäniskor och att du vill det bästa för både mig och min familj.
7. Lägg ifrån dig pärmen och nycklarna när du pratar med mig. Då
blir jag modigare för att vi blir mer lika. Gå bort från skrivbordet och sätt dig gärna bredvid mig. Då känns
avståndet inte så stort mellan oss.
8. Berätta för mig att det är bra att gråta och att det är bra att vara både ledsen

och rädd. Då förstår jag att du uppfattar mina känslor och min sorg

9. Låt mig få vara ett barn. Berätta för mig att jag också får skoja och skratta fast vi är på
ett sjukhus. Då förstår jag att du känner att jag är ett barn, och att du låter mig få vara ett barn.
10. Var dig själv, så som du är. Det betyder också att du kanske måste våga lägga bort
lite av din yrkesidentitet. När du är ditt sanna jag, då ger du mig också tillåtelse att vara den jag är.
Svensk översättning ved
Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Utarbetet av Maja Michelsen, bloggare i BarnsBeste maj 2015
www.barnsbesteblogg.com
www.barnsbeste.no

side 1 av 5

ORKANGER
FLYKTNINGER - MED
TRAUMER I BAGASJEN
STEINKJER
SKYLD OG SKAM - SETT I ET
FOLKEHELSEPERSPEKTIV

Bestill på barnsbeste@sshf.no

Svensk, dansk, engelsk og tysk versjon
nedlastbart på nettsiden vår.

SANDEFJORD
FRA BEKYMRING TIL
TIDLIG INNSATS

Det er fremdeles mulig å bestille den
på norsk. Helt gratis!

GRIMSTAD
BARN I RISIKO
STOCKHOLM
9:E NORDISKA KONFERENSEN OM BANRMISSHANDEL OCH OMSORGSSVIKT

Journalinnsyn ved St. Olavs Hospital

BRUSSEL:
YOUNG PEOPLE`S MENTAL
HEALTH IN EUROPE

Et journalinnsyn ved St. Olavs Hospital i Trondheim viser at ivaretakelsen av mindreårige barn
som pårørende er mangelfull i forhold til gjeldende lov og retningslinjer. Dokumentasjon av
gjennomførte tiltak er mangelfull og usystematisk. Dette gjør at det er vanskelig og tidkrevende å få oversikt over hva som er gjort.

BODØ
BUP-DAGENE
HJERNEN ER IKKE ALENE PSYKOSOMATIKK

Siri Gjesdahl

Gunder
Christophersen

Tove Sandvik
Aukland

Eivind Thorsen Vibecke Ulvær
Vallesverd
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