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TOPPMØTE 2018 : Barn som pårørende

PROGRAM
0800 – 0845

Registrering/rundstykker

0845 – 0855

Velkommen ved Hilde Hem, daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse. Introduksjon av dagens konferansier: Christian Borch

0855 – 0910

Musikk ved Trygve Skaug
STATUS, UTFORDRINGER, KOMMUNIKASJON MED BARN OG
HVORDAN KOMME I KONTAKT MED BARNA SOM HAR DET VANSKELIGST:
HVOR VIL VI OG HVORDAN FÅ DET TIL?

0910 – 0930

Anne Kristine Bergem:
(Status barn som pårørende: Hva må konkret skje nå, for at vi kan bli bedre på å oppdage,
støtte og hjelpe barna? Hva står på spill for barnet?)

0930 – 0950

Anne Kirsti Ruud:
(om tillit, språk og kommunikasjon med barn og unge som har det vanskelig)

0950 – 1005

Pause
(Erfaringskompetanses stand åpnes)

1005 – 1025

Anne Faugli/Elin Kufås:
(om funnene i BARchat-rapporten sett sammen med multisenterstudien fra 2015,
Barn som pårørende.)

1025 – 1110

Gruppesamtale

1110 – 1120

Kunstnerisk innslag v/førskolegruppa, Tåsen barnehage

1120 – 1130

Oppdatering fra Anne Grethe Erlandsen
(statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet).

1130 – 1230

Lunsj
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PROGRAM
RETTSVERN OG RETTIGHETER
1230 – 1250

Cecilia Dinardi:
(om arbeidet i barnevernlovutvalget, om utfordringene i feltet jus,
lovfestede rettigheter, tilstrekkelig rettsvern og barn som pårørende)
TVERRSEKTORIELT SAMARBEID: SKOLE/BARNEHAGE OG PSYKISK HELSE

1250 - 1310

Steffen Handal, Utdanningsforbundet
(om samarbeidet mellom utdanningssektoren og helsesektoren, de sårbare overgangene
mellom skole/barnehage, BUP og barnevern)

1310 – 1350

Gruppesamtale ved bordene

1350 – 1405

Pause med kaffe og kake

1405 – 1450

Panelsamtale:
Miriam Neegaard, Warsame Ali, Siri Gjesdahl, Ive Kristin Staune-Mittet og
Marius Sjømæling. Leder: Tormod Klovning, seniorrådgiver, Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse.

1450 – 1500

Kort benstrekk
ERFARINGER FRA DPS

1500 – 1520

Eli Valås, Otto Magnus Stormyr og Hilde Siraas Myran fra SMIL-prosjektet ved Nidaros DPS
VEIEN VIDERE

1520 – 1530

Hva tar vi med oss fra dette møtet?
v/Rikke Høistad Sjøberg (statssekretær i Kunnskapsdepartementet).
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SITATER
“Foreldrene våre kan ikke gjøre det andre foreldre kan. Noen ganger syns jeg vennene
mine klager på foreldrene sine av rare grunner – om de ikke er helt perfekte liksom – om
de ikke gidder å hente dem for en gangs skyld. De skulle kanskje opplevd å ha en mamma
som aldri henter, som du aldri kan være stolt av for vennene dine.”
“Skulle ønske at noen kom på uanmeldt hjemmebesøk for å se hvordan barna har det når
foreldrene er syke. Man må snakke med barna også, uten at foreldrene er til stede, for barn
er veldig lojale.”
“Jeg forteller ikke til noen på skolen – ingen stoler jeg på! Råd til andre da? Fortelle til noen
voksne. Venner redder meg – jeg prøver å være mye med dem og hjemme hos dem.”
“Jeg føler meg alene om noe som er en stor del av livet og hverdagen min. Som en slags
byrde med så mye ansvar. Vi har byttet roller. Jeg er forelderen og pappa er barnet – jeg
føler også at jeg har mye ansvar i huset.”
“Jeg har stått mye alene og ordnet opp selv. Jeg har vokst på det å måtte ta en voksenrolle.
Når jeg snakker med andre voksne får jeg høre at jeg er moden, voksen og ﬂink på grunn
av erfaringene mine.”
Hentet fra «Skriv for livet», Voksne for Barn 2008
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ARRANGØR
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VELKOMMEN TIL TOPPMØTE
Det er fjerde gangen Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse,
sammen med ulike samarbeidspartnere,
har den glede av å ønske velkommen til et
toppmøte innen psykisk helse og rus-feltet.
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
har fått et samfunnsoppdrag knyttet til det
helt grunnleggende i å lytte til pasienter og
deres pårørende. Vi skal løfte den erfaringsbaserte kunnskapen opp og inn i samfunnsdebatt og kunnskapsutvikling. Vi skal bidra
til å gjøre helsetilbudet til mennesker
med rus og psykiske problemer og deres
familier bedre. Det gjør vi blant annet ved å
tilrettelegge for møteplasser som toppmøtet. I arbeidet frem mot bedre tjenester
står vi ikke alene. Vi er glade for at vi også
i år har 19 samarbeidspartnere med på
laget. Samarbeidspartnerne, med flere,
deltok på et møte i september i fjor hvor
det ble gitt innspill som har lagt grunnlag
for tematikk og valg av innledere på denne dagen. Vi er også glade for at over 100
deltakere med ulik kunnskap, bakgrunn,
posisjon og erfaringer er her i dag. Flere
følger oss via live-streaming på nett.
Hvorfor et toppmøte om barn som
pårørende?
Hensikten med et toppmøte er å lage en
arena der fag, erfaring og politikere kan
møtes. Vi ønsker å tilrettelegge for at

kunnskap og tanker om et tema eller en
problemstilling kan deles gjennom
presentasjoner og dialog. Essensen fra
dialogene rundt bordene blir systematisert
og videreformidlet til helsemyndighetene.
Temaet i år er barn som pårørende. Denne
dagen vil vi sammen drøfte nødvendigheten av å løfte frem mulige løsninger på
de utfordringer som er knyttet til barn som
pårørende, både av juridiske, helseforebyggende og tjenesteutviklende art.
Hvordan kan skole, barnehage og de
psykiske helsetjenestene bedre oppdage,
hjelpe og støtte barn og unge i de utfordringer og belastninger de står oppe i?
Bakgrunnen for årets tema er ønsket om
å støtte og hjelpe barn og unge som lever
i belastende situasjoner. Disse behovene
er meldt til oss fra både enkeltpersoner,
pårørende, tjenesteytere, bruker- og
pårørendeorganisasjoner og fra forskningsog fagmiljø. Vi må finne gode måter å
samarbeide på, til det beste for barn og
unge. Dette vil tjene hele samfunnet.
På vegne av
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse og samarbeidspartnere
Eskil Skjeldal
seniorrådgiver og prosjektansvarlig.
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INNLEDERE
Anne Kristine Bergem
Bergem er psykiater og ph.d.-stipendiat ved Nord universitet med prosjektet
”Barnets beste”.
Universitetslektor ved OsloMet, spaltist for RVTS Sør og bladet Psykisk helse.
Hun har skrevet tre fagbarnebøker, en håndbok og holdt en rekke foredrag
om barn som pårørende.

Anne Kirsti Ruud
Spesialist i klinisk pedagogikk. Lang erfaring med samtaler med barn
i ulike vanskelige livssituasjoner. Snakker mye med barn som pårørende.
Skrevet boka Hvorfor spurte ingen meg? Ledet barnegruppe for barn
med en forelder som var rusavhengig.

Anne Faugli
Anne Faugli, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, overlege,
veileder og forsker ved Klinikk for psykisk helse og rus/BUPA, Vestre Viken.
Hennes forskning er bl.a. knyttet til Multisenterstudien og andre prosjekter
om barn som pårørende.
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INNLEDERE
Elin Kufås
Elin er sosionom/cand. polit. Spesialrådgiver, Asker DPS, Vestre Viken HF.
Aktør i multisenterstudien Barn som pårørende, kvalitativ levekårstudie med
barn/unge av foreldre med rusutfordringer og Chat-loggstudie.

Anne Grethe Erlandsen
Anne Grethe har erfaring som sykepleier, helseadministrator, direktør og
politiker for Høyre. Siden 16. oktober 2013 har hun vært statssekretær for
helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Cecilia Dinardi
Cecilia Dinardi er advokat og partner i Advokatfirmaet Elden DA.
Hennes spesialfelt er barnerett, barnevernrett og strafferett.
Hun arbeider i stor grad med saker som gjelder omsorgssvikt,
vold og seksuelle forbrytelser mot barn.
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INNLEDERE
Steffen Handal
Steffen Handal er lærer og mangeårig tillitsvalgt. Han har vært leder i
Utdanningsforbundet fra 2016. Han er en sterk talsperson for lærerne,
opptatt av det store lærings- og dannelsesoppdraget barnehage og
skole har og hva som kreves for at hans medlemmer skal kunne løse
det på en god måte.

Eli Valås
Eli er utdannet spesialpedagog og jobber i dag som rådgiver ved
St. Olavs Hospital, Nidaros DPS. Har tidligere jobbet som universitetslektor
i spesialpedagogikk og ellers mange år i både barnevern og voksenpsykiatri.
Var med å etablere Lærings- og Mestringssenteret ved Nidaros DPS.

Otto Magnus Stormyr
Otto er utdannet vernepleier og har videreutdanning i nettverksterapi.
Otto jobber i dag som terapeut på Gartnerhaugen i Trondheim kommune,
som er et familietiltak under Barne og familietjenesten. I tillegg til utdannelsen,
har han egen erfaring i forhold til å vokse opp med foreldre som er psykisk syke.
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INNLEDERE
Hilde Siraas Myran
Hilde er utdannet vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid,
rus og avhengighet og kognitiv terapi. Holder på med en master i barn
og unges psykiske helse. Jobber i dag som rådgiver ved St. Olavs Hospital,
Nidaros DPS.

Christian Borch
Christian var utenriksmedarbeider og programleder i NRK-TV i nær 40 år.
I tillegg har han vært programleder for tre av NRKs store innsamlingsaksjoner
og flere andre spesielle satsinger. Borch har mottatt en rekke priser og
utmerkelser, bl.a. Gullruten som Norges Beste Nyhetsanker.

Hilde Hem
Hilde har vært daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse siden 2009. Hun har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo,
og har lang erfaring som leder både fra helsesektoren og Den norske kirke.
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DELTAGERE I PANELSAMTALEN
Miriam Neegaard
(Rådgiver i LMS, Landsforeningen mot stoffmisbruk)
Miriam er sosiolog og forfatter av Stormen og stillheten.
Warsame Ali
(forsker ved NAKMI)
Warsame har en mastergrad i psykologi. Hans forskningsinteresse omfatter bl.a.
barn som pårørende i innvandrerfamilier.
Siri Gjesdahl
(daglig leder i BarnsBeste)
Siri er utdannet psykiatrisk sykepleier og har bred erfaring. Hun har bl.a.
jobbet mye med oppfølging etter suicid, nettverk, pårørende og forskning.
Ive Kristin Staune-Mittet
(teamkoordinator for skolehelsetjenesten/helsesøster, Lillehammer helsestasjon)
Ive er med i Landsgruppen av helsesøstre NSF, avd. Oppland og har nylig
skrevet kronikk om barn som pårørende.
Marius Sjømæling
(generalsekretær i BAR)
Marius har blant annet fullført Dannelsesprogrammet i regi av Sparebankstiftelsen,
og Organisasjonspsykologi og ledelse fra BI Oslo. Han har gjennom sin oppvekst og
arbeid på rusfeltet gjennom flere år opparbeidet seg god kompetanse på barnevern, sosialtjenester og det offentlige hjelpesystemet.
Tormod Klovning
(debattleder og seniorrådgiver)
Tormod er utdannet teolog og har bred erfaring fra forsvaret, Den norske kirke og
kultursektoren. Han er mentor i Kriminalomsorgen og har verv innen familievern
og ettervernsektor rus/psykiatri. Tormod ble ansatt i Erfaringskompetanse i 2018.
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SAMARBEIDSPARTNERE
> ADHD Norge

> Legeforeningen

> BAR

> Landsforbundet mot stoffmisbruk

> Barnesykepleierforbundet

> Mental Helse, Ungdom

> BarnsBeste

> NK LMH

> Bipolarforeningen

> Nettverk for pårørendeforskning

> Blåkors, kompasset

> Norske kvinners sanitetsforening

> FO, for barnevernspedagoger,
sosionomer og vernepleiere

> Norsk psykologforening

> Ja, det nytter!
> LPP

10 ønsk

> Norsk sykepleierforbund

fra et pårørende barn i møte med

> Rådet for psykisk helse
> Voksne for barn

1. Se på meg og lær deg navnet mitt. Fortell
meg også gjerne hva du heter selv. Da forstår jeg at du vil bli kjent
med meg.

2. Smil til meg. Det er ikke sikkert jeg smiler tilbake, for
kanskje er jeg både redd og lei meg. Men smil til meg likevel. Når du
smiler, viser du at du anerkjenner meg, og jeg føler meg inkludert.
3. Spør om jeg trenger noe, for eksempel om jeg er
sulten eller tørst. Da forstår jeg at du vil meg vel.

4. Våg å se meg i øynene. Når du ser meg i øynene når

vi snakker sammen, vet jeg at du tåler og orker meg. Når du ser meg
tåler å se alt jeg skammer meg over. Når du holder fast blikket mitt vis
voksenperson som jeg kan stole på. Hvis jeg er veldig liten, så sett deg
med meg. Da forstår jeg at den store kroppen din ikke er farlig.

5. Vis vilje til å se verden fra mitt perspektiv

meg og mitt liv. Kanskje har du møtt barn tidligere som minner om me
tøff barndom. Men jeg er bare meg. Og du er deg. Så ikke legg ordene

6. Still meg heller åpne spørsmål, altså spørsmål d
Dette er spørsmål som begynner med hva eller hvordan f.eks Hvordan
besøk på sykehuset? Hva tenker du om at pappaen din må være her?
tenker du om at du snart skal se mammaen din igjen? Når du spør me
jeg har det, da forstår jeg at du er opptatt av alle mennesker, og at du
familien min.
7. Legg fra deg permene og nøklene når du

jeg modigere fordi vi er likere. Gå vekk fra skrivebordet og sett deg he
jeg kjenne på den voldsomme avstanden mellom oss.

8. Fortell meg at det er greit å gråte, og at det e
forstår jeg at du anerkjenner følelsene mine og sorgen min.

9. Gi meg lov til å være et barn. Fortell meg også at

Svanemerket trykksak
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vi er på et sykehus. Da forstår jeg at du skjønner at jeg er et barn, og d

10. Vær deg selv,
slik du er. Det betyr også at duForenklet
kansk
Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger
s

profesjonaliteten din. Når du er ditt autentiske jeg, da gir du også meg
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