
  

     

 

  
BARN SOM PÅRØRENDE 

Et ansvar for alle og en naturlig del av pasientens utredning og behandling 
 

 
Målgruppe: Ansatte i UNN, barneansvarlige, ansatte i kommuner, studenter/elever og andre. 
Tid og sted: Tirsdag 21.mars kl. 0815 -1530 
                         Store auditorium AUD UNN A5 (UNN ansatt) og Teams for alle. 
 
 
 
Kl. 0815 - 0840               Åpning av fagdagen  

   Representant fra ordfører Tromsø kommune 
 

Kl. 0840 - 0900      Velkommen «litt nytt og nyttig» fra UNN  
Janne Hessen og Camilla Kjoshaug Hansen 

 
Kl. 0900 - 0915  Pause 
 
Kl. 0915 - 1100 Barn og søsken som pårørende – Familie i krise. Når skal vi være 

bekymret for barna?  
Overlege Barne- og ungdomsklinikken Elin Drivenes (inkl. pause) 

 
Kl. 1100 - 1130  LUNSJ 
 
Kl. 1145 - 1330        Barn som pårørende og unge omsorgsgivere. 

Forebyggende arbeid, foreldrestøtte, lovverk, forskning /data fra 
pårørendestudier mm.                                                                                                                                                               
Forsker Oslo Met, PHD og mange års erfaring fra barnevernet. Ellen 
Kallander (inkl. pause) 

 
Kl. 1330 - 1345      Pause  
 
Kl. 1345 - 1415     Erfaringer fra «Barn under radaren» - tiltak for å avdekke 

omsorgssvikt og barnemishandling.                                                                      
«En liten jobb for oss kan bety mye for utsatte barn»  
Foretakskoordinator Siren Wetrhus Knutsen Sørlandet sykehus (SLSH) 
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Kl. 1415 - 1445 Kvalitet og forbedring i barn som pårørendearbeidet ved Sørlandet 
sykehus (SSHF) 

 «Hvordan kan vi vite at vi utfører vår lovpålagte plikt og at barna får info, 
hjelp og støtte?  

   Foretakskoordinator Sørlandet sykehus (SSHF) Siren Wetrhus Knutsen  
 
Kl. 1445 - 1455  Pause 
 
Kl. 1455 - 1525  Sykehusprest UNN Torbjørn Askeland runder av dagen med                                                                            

Barn som læremestere i møte med livet?  
 
Kl. 1525 - 1530  Takk for i dag:) 

 
 

Alle barneansvarlige og ansatte i UNN er velkommen til å delta tilstede i Store auditorium AUD  
UNN Breivika. 
 
Påmelding HER  
 
Alle dere andre er velkommen til å delta via Teams.  
NB! Koble dere opp i god tid før kl. 0815.   
 

Microsoft Teams-møte  

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten  

Klikk her for å bli med i møtet  

Møte-ID: 372 773 107 155  

Passord: AUrwpR  

Last nedTeams | Join on the web 

For brukere som ikke har Teams så klikk på linken over for å bli med i møtet, bruk valget 

"Fortsett i denne nettleseren" på siden som da kommer opp  

Finn ut mer | Møtealternativer  

 

________________________________________________________________________________  
 
Kontaktperson og arrangør i UNN 
Foretakskoordinator UNN Janne Hessen janne.hessen@unn.no  
 
 
  VELKOMMEN:)  

  

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/wic73b1net
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQxMjllYTgtYTIzYi00MGYwLWFlN2EtNGEwZjFiZTdhZDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267718108-2eb7-474c-a1d7-41655d4b1e61%22%2c%22Oid%22%3a%22ba7515f3-1b79-43d3-aec6-c87f7531b037%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=ba7515f3-1b79-43d3-aec6-c87f7531b037&tenantId=67718108-2eb7-474c-a1d7-41655d4b1e61&threadId=19_meeting_NmQxMjllYTgtYTIzYi00MGYwLWFlN2EtNGEwZjFiZTdhZDlk@thread.v2&messageId=0&language=nb-NO
mailto:janne.hessen@unn.no

