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Kreftkoordinator
- Barn merker fort endringene i familien, sier
kreftkoordinator Linda Hanisch. Hun jobber
med familier hvor en har fått kreftdiagnose.

BarnsBeste ved fagrådgiver Signegun Romedal har ledet arbeidet med
nye fagprosesdyrer.

Prosedyrer på plass
Du har kanskje registrert at vi har snakket mye om «Kunnskapsbaserte fagprosedyrer» i BarnsBeste-sammenheng. På nyåret markerte
vi en milepæl i dette arbeidet. Prosedyrer for barn som pårørende i
spesialisthelsetjensten er nå tilgjengelig på fagprosedyrer.no - og er et
resultat av samarbeid mellom Kunnskapssenteret, fire helseforetak og
BarnsBeste.

Ny veileder for pårørende
Helsedirektoratet har startet
arbeidet med å lage ny
veileder for pårørende. Forsker Bente Weimand (bildet
helt til høyre) leder arbeidet retttet mot barn, mens
psykologspesialist Kari Bøckmann leder det som retter
seg mot voksne. BarnsBeste er også involvert i veilederen
som skal være klar høsten 2016.

Fikk du med deg Per Fugellis fem grunnstoffer for et godt liv? Disse og mer til
finner du på BarnsBestes facebookside. Lik oss, da vel ...

Barn som pårørende
- også i Forsvaret

Forsvaret ønsker å samarbeide med helsevesenet og
BarnsBeste rundt barn som har foreldre på utenlandsoppdrag. - Vi ønsker å hedre hjemmeheltene, sier
Trine Viste Gabrielsen i Forsvars-staben Veteranavdeling.

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

Vil inkludere barn
i fattige familier

Batteriet - en avdeling i Kirkens Bymisjon vil ha samarbeidspartnere med på å gjøre
noe for at barn i fattige familier skal få delta
i samfunnet. Øyvind Hope fikk noen gode
innspill da han arrangerte idedugnad i Kristiansand.

Gunder
Christophersen

24.03 - Bergen
Barnets følsomme
hjerne og relasjoners
betydning

Ahus har nylig lansert et innholdsrikt elæringskurs om barn og unge i sorg. Her
gir Marianne Rise og Knut Andersen deg
mange gode råd om hvordan møte barn
som har mistet noen i nær familie.

26.03 - Trondheim
Sorg- og krisereaksjoner hos barn og
ungdom
26.03 - Oslo
Barnas Barnevern
2020. Hva slags barnevern skal Norge ha i
2020?

YTTERLIGERE PRESENTASJON AV STABEN PÅ WWW.BARNSBESTE.NO

07.-09.04 - Oslo
Psykoedukativt familiearbeid ved psykoser
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FORSKER
Marianne
Trondsen

08.-09.04 - Oslo
Samhandling på unges
premisser

RÅDGIVER

Siri Gjesdahl

Lær om barn i sorg

FORSKER

DAGLIG LEDER

WEB-REDAKTØR

ADMINISTRASJON

ANSATTE I BARNSBESTE - TOTALT 7,4 STILLINGER

23.03 - Tysvær
Grunnkurs rus og
psykisk helse
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Kari E. Bugge

Trude
Aamotsmo
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FAGPERSONER I ULIKE ENGASJEMENT FOR BARNSBESTE

Tove Bergh

14.-15.04 - Gardermoen
Dropoutkonferansen
2015.
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?
21.-22.04 - Trondheim
Ruskonferansen Gode møter mellom
mennekser

