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Søsken som pårørende
og barn som etterlatte inn i Helsepersonelloven

Før sommerferien skal Stortinget behandle lovforslaget om å ta inn søsken som pårørende og barn som etterlatte i
Helsepersonelloven. Høringsrunden ga god oppslutning om denne lovendringen. Her finner du departementets
oppsummering.

Tar søsken
med på
terapi-tilbud

Turistguide
i foreldrenes
kultur

Skrubbsår
på hjernen
og på sjelen

Samisk nasjonalt kompetansesenter
- psykisk helsevern og rus (SANKS)
inviterer hele familien til fire ukers
terapi-tilbud i Karasjok. – Det har stor
betydning at søsken blir involvert i behandlingen, mener Tove Laiti, enhetsleder i Familieenheten ved SANKS.

– Barn må ikke fungere som
turistguider for hjelperne i foreldrenes kultur, sier psykologspesialist Judith van der Weele.
Hun mener krysskulturelle barn
har mange andre ressurser som
helsepersonell overser.

Fem år gammel opplevde Thea
at mamma ble hentet av ambulansen. Thea ringte sykehuset,
forlangte å få treffe legen og ville
vite hva som skjedde med moren.
Noen år etter forteller moren hele
historien.

www.snakketøyet.no - samtaleverktøy fra

nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Følg oss på:

Simulator-trening ga mer
strukturerte pårørendesamtaler
Etter å ha vært gjennom et ti timers kommunikasjonskurs med innlagt simulatortrening, gjennomfører barneansvarlige ved Sykehuset i Vestfold mer strukturerte
samtaler om barn som pårørende. – Spesielt har jeg lært hvordan jeg kan strukturere samtalene og avslutte når vi har vært gjennom de ulike fasene, sier en av
deltakerne i kommunikasjonskurset.

Linn Grimestad Nordbø er koordinator
for de barneansvarlige ved somatikken
i Vestfold.

Helsetilsynet finner avvik

HVA NÅ?

Ved tre anledninger har Statens Helsestilsyn gjort tilsyn på barn som pårørende-arbeidet ved norske sykehus.
Fremdeles er det et stykke igjen til rutinene er innarbeidet. Sjekk hvilke tre sykehus som har hatt tilsyn.

Møter du familier hvor sykdom preger
hverdagen?

Oppdaterte fagprosedyrer

HVA NÅ?-pakken fra BarnsBeste er laget
med tanke på den andre voksne.

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer skal jevnlig oppdateres. Oppdaterte
fagprosedyrer om barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten er nå tilgjengelige på fagprosedyrer.no. Nye forskningsstudier
og at bekymringsmelding til barnevernstjenesten er skilt ut som egen
prosedyre er blant endringene.

Her finner du:
• Notisblokk med forslag til spørsmål
pårørende kan stille i møte med helsevesenet
• Informasjonsbrosjyre
• Plan for familien (skjema)

Plakater og
akuttkort

• Mappe

Vi har på lager flere av våre svært populære
trykksaker. Plakatene med 10 ønsker fra et
pårørende barn i møte med helsevesenet og
Snakketøyet er i A3-størrelse. Akuttkort spesiallages til hvert enkelt helseforetak. Ta kontakt
via barnsbeste@sshf.no

Bestilles via
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