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Fra venstre: Marit Hegstad Relling, Torhild Glørstad, Nina Lien Osen,
Marit Overvik

Gir ut håndbok
om barne- og
familiesamtaler
Det snakkes mye om bokhøsten, men innen barn som pårørende-feltet er det
bokvåren som gjelder i år. Fire mangeårige barneansvarlige trøndere har nettopp gitt
ut boken «Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne». Det er ei praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige.
Senere i vår kommer også Inge Marte Thorkildsen med bok - og bok nummer to fra
BarnsBestes forskernettverk.

Hvem er koordinatorene?
De er erfarne kvinner, over halvparten er sykepleiere, de
er stort sett over 40 år og har som oppgave å følge opp
barneansvarlige ved sitt helseforetak. Vi snakker om koordinatorene for barn som pårørende-arbeidet ved sykehusene/
helseforetakene her i landet. En undersøkelse BarnsBeste har
gjort viser noe av hverdagen til disse personene.

Kunsten å gjøre
andre store
Nærmere 30.000 personer har gjennom vår Facebook-side fått med seg
skribent Eva Dønnestad i RVTS Sørs innlegg
om å lete etter det gode i våre medmennesker. Her
får du link til siden.

A3-plakat om
Snakketøyet

Omsorgsrolle
«Et barn som har en omsorgsrolle
skal ikke nødvendigvis fratas denne.
Bare hvis den er for stor, for belastende eller koster for mye for barnets
egne ønsker eller behov», skriver
Tormod Rimehaug i et blogginnlegg
på BarnsBestes fagblogg.

Vi har laget en plakat om Snakketøyet som kan henges opp på
ulike steder hvor man treffer foreldre som er syke. Den får du tilsendt
gratis om du/dere sender en mail til
barnsbeste@sshf.no

Kurs og
konferanser:
Ytterligere info på
www.barnsbeste.no
14.-15.04 - Gardermoen
Dropoutkonferansen
16.04 - Alta
Se meg! Hvorfor er det
viktig å snakke med
barn og unge som lever
i vanskelige livssituasjoner og hvordan få til
de gode samtalene?

Nå kommer
journalendringene
 adde du jublet over en høring med tittel «EPJ
H
Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting»? Vel, det gjør i alle fall BarnsBestes leder Siri Gjesdahl.

ANSATTE I BARNSBESTE - TOTALT 7,6 STILLINGER

05.-06.05 - Oslo
En gang må jeg bli sett
Etnisitet, rus og psykisk
helse - helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt samfunn
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22.04 - Stavanger
Familieperspektivet
ved behandling i TSB
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FAGPERSONER I ULIKE ENGASJEMENT FOR BARNSBESTE

Tove Bergh

11.05 - Tromsø
Neste generasjon
Jubileumsseminar i
anledning professor WillyTore Mørchs pensjonering
fra UiT
19.05 - Kristiansand
20.05 - Drammen
Den utfordrende
taushetsplikten
 0.-21.05 - Stavanger
2
Psykoedukativ familiesamarbeid ved
psykoser, rus og andre
alvorlige psykiske
lidelser

