
  

  

Vi inviterer til 

Digital nettverkssamling for barneansvarlige 

torsdag 9. september 2021 kl. 9.00 – 12-00 

på www.join.no – Norsk Helsenett 

 

 

 

 

Tema: Hvordan gi foreldreveiledning når barn er pårørende 

Hovedforedragsholder: Nina Lien Osen 

BarnsBeste v/Mary-Ann Esperaas informerer om kommunesamarbeid 

 

Program for dagen: 

09. 00 – 09.05   Velkommen v/Statsforvalteren 

09.05 – 10.45    Med stjernekikkert i lomma – foreldrestøtte ved sykdom 

Muligheter og utfordringer belyst ved praktiske eksempler v/Nina Lien Osen 

10.45 – 11.00    Pause – ta en beinstrekk og fyll koppen 

11.00 – 11.30    BarnsBeste – kommunesamarbeid v/Mary-Ann Esperaas 

11.30 – 11.45    Systematisk meldingsutveksling mellom SSHF og kommuner når barn er  

      pårørende og trenger oppfølging – et forbedringsarbeid i Helsefelleskapet i  

                   Agder v/foretakskoordinator Siren Knutsen Wetrhus. 

11.45 – 12.00    Oppsummering og avslutning 

 

http://www.join.no/


Om innlederne: 

Nina Lien Osen er psykiatrisk sykepleier og helsesykepleier med 

mastergrad i psykisk helsearbeid. Hun har 20 års erfaring fra 

psykisk helsevern for voksne, spesielt med syke foreldre og deres 

barn som pårørende. Hun arbeider ved Akuttseksjonen på 

Østmarka, St. Olavs hospital. Hun har samarbeidet med BarnsBeste 

gjennom mange år via nettverk og prosjektarbeid, blant annet i 

utviklingen av nasjonale fagprosedyrer for barn som pårørende. 

Hun er medforfatter av boken “Barne- og familiesamtaler når barn 

er pårørende” og «Familier i motbakke» og underviser om barn 

som pårørende for helsepersonell og studenter ved helse- og 

sosialfaglige utdanninger. 

 

 

Mary-Ann Esperaas jobber som fagrådgiver på BarnsBeste.  

Hun er utdannet barnevernspedagog og har master i psykisk 

helsearbeid. 

I BarnsBeste jobber hun mot kommuner, blant annet som leder av 

nasjonal ressursgruppe for barn som pårørendearbeid i 

kommuner.  

 

Praktisk opplysninger: 
 

Målgruppe for samlingen: Barneansvarlige på sykehuset, barn som pårørende-kontakter i 

kommunene innen rus, psykisk helse, somatikk, barnevern, skole, barnehage, 

kriminalomsorgen, familievernkontor (lista er ikke uttømmende …) 
 

Tidspunkt: 0900-1200  
 

Sted: www.join.no Norsk Helsenett - Det er begrenset antall plasser, så dersom noen har 
mulighet til å sitte sammen ved en felles PC blir det plass til flere. (NB! Alle må uansett 
melde seg på slik at vi får oversikt over hvem som deltar) 
  

Samlingen er gratis 
 
Påmeldingsfrist 1.9.2021 – mer informasjon og påmelding på 

https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Kurs-og-konferanser1/2021/09/digital-nettverkssamling-

for-barneansvarlige-2021/ 

 

Nærmere informasjon om innlogging blir sendt ut innen 8.9.2021. 

http://www.join.no/
https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Kurs-og-konferanser1/2021/09/digital-nettverkssamling-for-barneansvarlige-2021/
https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Kurs-og-konferanser1/2021/09/digital-nettverkssamling-for-barneansvarlige-2021/


Kontaktpersoner: Siren Wetrhus Knutsen, SSHF - siren.wetrhus.knutsen@sshf.no / tlf. 940 22 224 

          Anne Stiansen, Statsforvalteren - fmavast@statsforvalteren.no / tlf. 469 62 467 

mailto:siren.wetrhus.knutsen@sshf.no
mailto:fmavast@fylkesmannen.no

