
                                                             
 

Arrangør: Helse Nord-Trøndelag HF, Namsos kommune, N.K.S. Veiledningssenter for 
pårørende og Kompetansesenter rus - Midt-Norge 
 
 

 

Fagdag:     Barn som pårørende –  
samarbeid om tidlig innsats 
 

Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør.  
Helseproblemene kan være psykisk sykdom, avhengighet, eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det kan 
også være funksjonsnedsettelser. En stor andel barn og unge opplever å være pårørende i løpet av oppveksten.  

Å følge opp barn som pårørende sine behov for informasjon og oppfølging er en del av helsehjelpen. For å 
innfri barnas behov er man avhengig av kunnskap om området og ha et system i kommunale tjenester og i 
helseforetak for å fange opp og gi nødvendig støtte/hjelp.  
 
Barn som pårørende-arbeid er samarbeid med den som har helseproblemer, barn og familie. Det er også 
samarbeid med kolleger, hjelpeinstanser, skole/barnehage og nettverk. Det er viktig med tidlig innsats ved å 
fange opp betydningsfulle hendelser tidlig, og bidra til at barna kan mestre det de opplever. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: 
 
Barn som pårørende  
 
Prosjekt i Namsos kommune 
 
Barn som etterlatte 
Erfaringer. Sorgreaksjoner 
 
Kriseteam i kommune 
 
Brukerhistorie  
 
Samarbeid mellom helsestasjon og 
skole 
 
Fastlegen 
Rolle. Ansvar 
 
Verdal kretsfengsel 
Barneansvarlig   
 
Fullstendig program kommer 

Tid: Fredag 30. november 08.00 – 15.00. 
Sted: Scandic Rock City, Sverres gate 35, 7800 Namsos 
Det vil bli en kursavgift som dekker kostnader til kaffe og lunsj, faktureres i 
etterkant. 
 
Målgruppe: Helsepersonell i kommunale tjenester, eks. hjemmetjeneste, 
rehabiliteringsenheter, kreftsykepleie, rus- og psykiatritjeneste, fastleger 
og NAV.  
Helsestasjon, barnevernstjeneste, PPT, barnehage og skole. 
Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Brukerorganisasjoner. 
 
Påmeldingsfrist 15. november, bindende etter den dato: 
Ansatte i spesialisthelsetjenesten via Læringsportalen: 

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Barn-som-p%C3%A5r%C3%B8rende-.aspx 

Ansatte i kommune og andre via Questback:  

https://response.questback.com/helsenordtrndelaghf/gzcbkwpgmc 
 

Ansatte i skoler og barnehager i Namsos kommune er forhåndspåmeldt og 

trenger ingen påmelding. 

 
Kontaktinformasjon:  
Mette Holte  mette.holte@helse-nordtrondelag.no   
Hanne Lingen  Hanne.Lingen@namsos.kommune.no   
Britt Haukø  Britt-Helen.Hauko@namsos.kommune.no  /  

BrittHelen.Hauko@helse-nordtrondelag.no  
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