© colourbox

HVEM TAR VARE PÅ MEG?
En dag med fokus på barn - unge og livet
Temadagen vil ha fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til
foreldre eller søsken med alvorlig somatisk eller psykisk sykdom. Trygge voksne kan gjøre en
vesentlig forskjell i barn og unges liv, og styrke deres mestring og tilpassing. Målgruppe for
temadagen er ansatte i skole og barnehage, ansatte i barnevernet, helsepersonell,
helsesøstre, studenter, frivillige og andre med interesse for barn og ungdom.
Hovedforedragsholdere:
Marianne Straume spesialist i klinisk psykologi, Senter for Krisepsykologi i Bergen
Randi Værholm, spesialrådgiver og fagansvarlig for barn og ungdom som pårørende i Kreftforeningen.
Tid og sted

Torsdag 20. september 2018, kl. 09:00–15.00, Høgskulen på Vestlandet, Haugesund
Kurset er gratis. Det blir enkel servering i lunchen. Alle er velkommen.

Påmelding innen 13. september 2018 via kurskalender på intranett for ansatte i
Haugesund kommune. Eksterne deltakere må gå inn på
https://www.haugesund.kommune.no/kurs (velg så fanen oppe som heter «kurs helse og
omsorg»)
Lurer du på noe ta kontakt med Astrid Håland tlf.52 74 46 63 eller på epost
astrid.haland@haugesund.kommune.no Merk meldingen med «Temadag barn som
pårørende»

Program for dagen
08:30 – 09:00

Kaffe og registrering

09:00 – 09:30

Kunstnerisk innslag og velkommen ved varaordfører i Haugesund

09:30 – 09:50

Det å være barn / ungdom som pårørende, ved representanter fra
Ungdomsrådet i Helse Fonna

09:50 – 10:30

Hva sier familiene selv, funn fra forskning. Barn som pårørende, ved
Randi Værholm

10:30 – 10:45

Pause

10:45 – 11:15

Lovverk, rettigheter og plikter - barn som pårørende i helsevesenet,
ved jurist hos Fylkesmannen i Rogaland, Anders Kvadsheim Mygland

11:15 – 11:45

Pårørendesenteret presenterer pårørendeprogrammet.

11:45 – 12:30

Lunch

12:30 – 13:00

BarnsBeste, nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

13:00 – 13:15

Pause

13:15 – 14:55

Krise- og sorgreaksjoner ved alvorlig sykdom - et familieperspektiv
Ved Marianne Straume, organiserer pause etter behov

14:55 – 15:00

Oppsummering og avrunding av dagen ved Randi Værholm

Det vil være ulike stands i vrimleområdet ved Auditoriet hele dagen, bl.a. fra Kreftforeningen,
HVL, FOUSAM, Kreftomsorg Rogaland, Veiledningssenteret, etc.

Randi Værholm, spesialrådgiver og fagansvarlig for barn og ungdom som
pårørende i Kreft-foreningen.

Marianne Straume, spesialist i klinisk psykologi, Senter for
Krisepsykologi i Bergen

