
Invitasjon til Fagkonferanse.  Sammen vil vi  ta viktige  steg, gi hverandre 

kunnskap, dele erfaringer, innspill og skape engasjement for ivaretagelse og 

oppfølging av barn og unge som pårørende i Valdres;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 ;   

  

                      Fredag 24.november 2017   Scandic Valdres 
   
Målgruppe; Alle som jobber innen helse, skole eller oppvekstsektoren i Valdres, Brukerutvalg, lag 
  og foreninger, ungdom VgS, ledelse, politikere, ungdomskontakter, PPT, BUP m.flere 
  Fagdagen er et av tiltakene i prosjektet Barn og unge som pårørende i Valdres 
Påmelding  Helst kommunekontakt – ev. Hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no, 92665149 
  Bindende påmelding innen 10.november.  Ingen kursavgift  (kr 600 om ikke oppmøte) 
Program: 
0830  Registrering ,  kaffe  , utstilling  
09.00  Åpning – kulturinnslag « Ung i Valdres « –  Kort  om prosjektet 
09.30  Anne Kristine Bergem: Hvorfor trenger vi kunnskap om barn som er pårørende, og 
  hvordan oversette kunnskap til praksis? 
11.00  pause 
11.15  Trude Aamotsmo: Hvorfor og hvordan ivareta barn og ungdom som pårørende ved  
  alvorlig sykdom hos en forelder eller søsken? 
12.00  Lunsj 
13.00  Jannike Rognstad, mor; SE MEG!!  Erfaringer fra søskenperspektivet 
13.30  Ingrid Tveter( Kreftforeningen) ; Treffpunkt Valdres 
14.00  pause 
14.15  Mette Norman: «Jeg gruet meg alltid til sommerferien…..Oppvekst i familier med 
  rusbelastning. Blå Kors Kompasset   
14.45  ODIN – Barneperspektivet,  Erfaringer og praksis  
15.15  Oppsummering –  veien videre   - vel hjem kl 15.30 
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Mer om foreleserne og bidragsytere: 

Anne Kristine Bergem. Lege fra Universitetet i Oslo 1997, spesialist i 
psykiatri 2006. Gruppeterapeut fra Insitutt for gruppeanalyse 2008, 
Mastergrad i kommunikasjon og ledelse fra BI 2012. Har mange års erfaring 
fra psykisk helsevern og ledelse. Fagrådgiver i Rådet for psykisk helse 2013-
2016, Fagrådgiver i BarnsBeste - nasjonalt kompetansenettverk for barn 
som pårørende 2013-2017. Nå phd-stipendiat ved Nord universitet. Spaltisk 

for Bladet psykisk helse, Bladet Ambulanseforum og for RVTS Sør. Blogger og forfatter, har bla 
skrevet tre fagbarnebøker for barn som er pårørende og en håndbok i arbeid med barn som 
pårørende i akuttsituasjoner. 

 
Trude Aamotsmo (1968). Kreftsykepleier med master i sykepleievitenskap og leder av Råd for barn 

som pårørende på Oslo universitetssykehus (OUS). Ved siden av å møte 
familier som opplever alvorlig sykdom og død tilbyr hun undervisning med 
fokus på dette tema. Hun er en aktiv pådriver for sykehusets arbeid med barn, 
ungdom og søsken som pårørende. Hennes masterstudie «Balansekunstner» 
ser på utfordringene den friske/andre omsorgspersonen kan ha ved alvorlig 
kreftsykdom hos mor eller far til felles mindreårige barn. Hun har i denne 
forbindelse bidratt til brosjyren fra Barns Beste;  «HVA NÅ» - når mor eller far 
til dine barn er syk. 

 
Arbeidsgruppa for prosjektet:       Bente Flaten, psykisk helsetjeneste, barnvernsped.,NA  

Bente Margot Nøbben, leder Psykisk helsetjeneste, ØS 
Gunn Britt Haugrud, leder Røn Naturbarnehage, VS 
Marit Sundvold Brustad, Psykisk helsetjeneste, SA  
Liv Sonja Solbrekken, Helsesøster, Etnedal 
Kristina Heensåsen, Lærer, Vang  
Toril Olvik, helsesøster Valdres Vgs  
Anne Karin Gunnarsdatter, spes.hjelpepleier hj.tj, NA  
Hege Birketvedt Eklund, Kreftkoordinator, prosjektleder 

 
Jannike Rognstad, 35 år, bor på Leira i Valdres. Mor til en syk sønn på 14 år og en 

pårørende datter på 9 år. Jannike  jobber som administrasjonsleder i Valdresbygg 

(Veidekke ASA). Jannike engasjerer seg i frivillig verv som styremedlem og kasserer i 

Barnekreftforeningen Oppland, og er etter gjennomgått kurs også godkjent som 

likeperson i Barnekreftforeningen. 

Ingrid Tveter, Kreftforeningen: sosionom fra Høgskolen i Lillehammer. Har jobbet med frivillige og 

barn og unge som pårørende i Kreftforeningen og har fagansvaret for Treffpunkt ved Distriktskontor 

Hamar. 

Mette Norman; er avdelingsleder ved Blå Kors Kompasset i Oslo. Hun er utdannet klinisk sosionom 

og familieterapeut og har arbeidserfaring fra Velferdsetaten og Kompetansesenter rus i Oslo 

kommune før hun begynte i Blå Kors. Kompasset er et rådgivnings- og terapitilbud til unge i alderen 

14-35 år som har vokst opp med foreldre som har alkohol- eller andre rusproblemer. 

Barn i nettverksmøte – brukers egenerfaring: Her vises hvordan ODIN ( open dialog i 

nettverksldelse) kan brukes som metode og være et verdifullt supplement og  del av familiestøtten. 

Representanter fra arbeidsgruppa og bruker vil dele og vise hvordan dette kan gjøres.                     

Ledelse: Gunhild Røyne og Ragnhild Strømmen Strand, Vestre Slidre kommune ( Vertskommune ) 
NB 23.november er det smakebiter samme tema i kulturhuset Fagernes, åpent for alle, kl 19 -21.30  


