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BARchatrapport
tegner et
dystert bilde
Trolig første gang liknende brutalitet er beskrevet i rapporter som
dette, skriver forskerne etter å ha gått gjennom 750 chatsamtaler
fra Barweb (Barn av rusmisbrukere). Rapporten «Når lyset knapt
slipper inn» tegner et dystert bilde av hverdagen disse unge lever i,
mener prosjektleder Bente M. Weimand.

Skolehelsetjenesten
etterlyser samarbeid
Selv om foreldre har gitt tillatelse til at informasjon om deres helsetilstand kan formidles til barnas helsesøster, er det ikke alltid det
skjer, viser mastergraden til Anne-Turid Karlsrud (bildet).

noen glimt
fra vår
side

Ole Martin
Årst om
pårørenderollen

Et møte med
Aamodt & Aamodt
Laila G. Aamodt (til venstre) og Ingerid Aamodt brukte
noen måneder av 2005 til å lage rapporten «Tiltak for
barn med psykisk syke foreldre». Rapporten har dannet
grunnlaget for mye av arbeidet med barn som pårørende.
Hva tenker de to om dette i dag?

Eli Rygg leser
Olav Kastes
dikt «Eg gret
då eg va lita»

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

Far-datteroppgjør på
Barnet og
Rusen

Haram-huset
skal skape
oppmerksomhet
Haram kommune på Sunnmøre går kreative
veier for å få ansatte og innbyggerne oppmerksomme på barn som pårørende. Et papphuset sentralt plassert på steder der kommunens tjenester møter familier forteller om
barns behov for informasjon og oppfølging.

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:

Psykiater med formidlingstrang

• Notisblokk med forslag til spørsmål
pårørende kan stille i møte med helsevesenet

Anne Kristine Bergem er en velkjent foredragsholder og ressursperson på feltet barn
som pårørende. Nå har hun startet på doktorgrad om definisjon av barnets beste innen
rettsapparatet. Men formidlingstrangen blir hun ikke kvitt, garanterer hun.

• Informasjonsbrosjyre
• Plan for familien (skjema)
• Mappe

Fortrolighetsrom
Morten Joachim om behov

Bestilles via
barnsbeste@sshf.no

Tilbud der du bor

Kostnadsfritt
25 per utsendelse

Kart viser pårørendetilbud

Siri Gjesdahl

Gunder
Christophersen

Tove Sandvik
Aukland

Eivind Thorsen Vibecke Ulvær
Vallesverd
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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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