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Gavekort
Trenger familien hjelp til husvask, til barnepass,
matlaging eller andre praktiske oppgaver? Nå har
Kreftforeningen laget spesialtilpassede gavekort til
ulik oppgaver som kreftrammede og andre sykdomsrammede familier rapporterer
at de har behov for.
– Resultatet blir ofte at man sier
at de som er rammet «bare må si
i fra dersom de trenger noe». For
de som er rammet blir dette for lite
konkret og ingenting skjer, sier generalsekretær Anne Lise Ryel (bildet)
i Kreftforeningen.

– Nettverket fôret
oss med gode

Ny forskning: Systematisk
støtte fra nettverk gir bedre

opplevelser
Da mannen til Sigrid Wikan Aspen
fikk en alvorlig kreftdiagnose, trådde venner og familie til. - De ville
sørge for at sykdomsperioden ble
full av gode opplevelser, sier hun.
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familiefungering

www.snakketøyet.no - samtaleverktøy fra

Sigrid Wikan Aspen og mannen Knut engasjerte venner og familie da han ble syk.

Systematisk nettverksstøtte kan føre til at familien
fungerer bedre sammen, viser forskning fra Senter
for krisepsykologi. Gjennom en organisert nettverkssamling i familiene har forskerne målt effekten
på flere områder.

nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Følg oss på:

Samarbeid

mellom helsesøstre og DPS
gir mer målrettet innsats
Når en forelder kommer til time hos Nedre Telemark DPS, får pasienten spørsmål
om DPSet kan opplyse helsesøsteren til
barnet om situasjonen. – Dette gjør at vi
kan målrette innsatsen overfor barn som
pårørende. Vi slipper gang etter gang å gå
gjennom Hei-spillet, sier Gro Haakanes,
virksomhetsleder i Porsgrunn kommune.

Samarbeid i Nedre Telemark: Fra venstre psykologspesialist Anita Aniksdal og seksjonsleder Britt
Tveiten Fjeld, A fra DPSet, virksomhetsleder Gro Haakanes i Familiehelsetjenester i Porsgrunn kommune og barne- og pårørendekoordinator Ruth Elisabeth Ripegutu i DPSet.

Barneansvarlige
definerer seg som spydspiss,
vaktbikkje og ivaretaker

Bli med til
Malmø i mai!

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

En mastergradsstudie gjort av helsesøster
Ann-Kjærsti Svalheim i Løten viser at
barneansvarlige gjerne definerer seg som en
spydspiss på feltet, en vaktbikkje for sine kolleger og en sterk ivaretaker for barna som er
pårørende.

Bestill materiell
fra BarnsBeste

Plakater, kunnskapsark, HVA
NÅ?-pakker med mere - husk
å oppgi din postadresse
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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!

DAGLIG LEDER

ANSATTE BARNSBESTE - totalt 7,4 stillinger per 1.2.2017

Endre Dahlen
Bjørnestad

Signegun
Romedal

Anne Kristine
Bergem

Marianne
Trondsen

Bente
Birkeland

