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KINO-AKTUELL

TV-AKTUELL

Forsoningsfilm

Et annerledes søskenliv

Filmen «Natta pappa henta oss» er Steffan Strandsbergs
oppgjør med moren som valgte alkoholen foran Steffan og
broren. - Jeg var ikke interessert i noen forsoning da arbeidet
med filmen startet, men det er blitt en forsoningsfilm, sier han.
Filmen har premiere på kino 13. oktober.

Gjennom seks tv-episoder vil regissør Mari Storstein gi
seerne et innblikk i et noe annerledes søskenliv. Hun har
fulgt seks ulike familier – alle med et barn som har spesielle
utfordringer – og viser hvordan søsknene opplever situasjonen. På TV2 onsdager.

På vår Facebookside
finner du nå flere
korte filmklipp med
tekst.

På jakt etter
et kurs eller
en konferanse
om barn som
pårørende?
Sjekk vår
oversikt!

Felles pasient- og
pårørendeinfo på alle
sykehus-nettsider
Informasjon om barn som pårørende er nå samkjørt på alle landets sykehus-nettsider. Pasienter og
pårørende får dermed den samme informasjonen om
hva sykehusene gjør og hva de kan tilby når det er
barn og unge i familien.

HVA NÅ?
Møter du familier hvor sykdom preger
hverdagen?
HVA NÅ?-pakken fra BarnsBeste er laget
med tanke på den andre voksne.
Her finner du:
• Notisblokk med forslag til spørsmål
pårørende kan stille i møte med helsevesenet
• Informasjonsbrosjyre

Teksten er laget av BarnsBeste i samarbeid med
psykologspesialist Kari Bøckmann. Hvert enkelt helseforetak kan gjøre lokale tilpasninger.

Fagbloggen:
Faren hans ruser seg –
hva skal jeg si?
Turid Wangensteen tar opp dilemmaet når en ruset far
og hans behandler ønsker kontakt med barnet - og kanskje ikke alle synes det er en god idé!

• Plan for familien (skjema)
• Mappe

Årets pårørendekommune

Bestilles via
barnsbeste@sshf.no
Kostnadsfritt

Send ditt forslag på hvilken kommune du
mener bør bli årets pårørende-kommune!

25 per utsendelse

Dette er teksten du møter på sykehusenes nettsider.

Som forventet i Fonna
Foreldrestatus var registrert i halvparten av de 750
journalene i Helse Fonna som Anne Berit Kolmannskog
fikk innsyn i til sin mastergradsoppgave. – Kanskje som
forventet, og jeg håper mastergraden min kan fungere
som kvalitetssikring for helseforetaket, sier hun.
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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!
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