BARN SOM PÅRØRENDE
- i barnepalliasjon
Oppfølgingskurs av fagdag i Grunnleggende
innføring i barnepalliasjon.
Et samarbeid mellom Foreningen for barnepalliasjon FFB
og Stiftelsen Termik.
Onsdag 5. desember Kl. 08.00 – 16.00
Sted: Fru Haugans Hotel
Påmelding: termik.vefsn@vefsn.kommune.no innen 23. november

Program for dagen
Kl. 08.00 – 08.30 Registrering, Kaffe/ frukt
Kl. 08.30 – 08.45 Velkommen
Kl. 08.45 – 10.00 Varm og effektiv - kommunikasjon
i en travel hverdag. Bård Fossli Jensen
Kl. 10.00 – 10.15 Pause
Kl. 10.15 – 11.15 Bård Fosseli Jensen
Kl. 11.15 – 12.00 Et annerledes søskenliv,
Psykolog Torunn Vatne
Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj med julebuffet
Kl. 13.15 – 14.15 Marit Elin Hansen - Øyeblikk,
samhandling og helhetlig tilbud
Kl. 14.15 – 14.30 Pause
Kl. 14.30 – 15. 30 Det døende barnet,
Natasha Pedersen
Kl. 15.30 - 16.00 Oppsummering og samtaler
Påmelding innen 23. november til
E-post: termik.vefsn@vefsn.kommune.no
Kurset koster kr 800,- kursmateriell, lunsjbuffet,
samt kaffe og frukt.

Bård Fossli Jensen
Som spesialist i barnesykdommer,
og med en doktorgrad i medisinsk
kommunikasjon, trener Bård Fossli
Jensen helsepersonell over hele
landet i pasientkommunikasjon. Han
arbeider også overlege ved Cato
Senteret i Son, og fra kontorene i
Forskningsparken i Oslo utvikler han
en virtuell simulator for opplæring
av 113-personell i håndtering av
nødsamtaler. Foredraget hans handler
om hvordan være varm og samtidig
effektiv.

Natasha Kjærstad Pedersen
omtalt som «barnepalliasjonens
mor» i Norge, er grunnlegger, leder
og fagansvarlig for Foreningen
for barnepalliasjon FFB. Hun er
utdannet teolog og helsefagarbeider
og har gjennomført en hel rekke
internasjonale kurs og e-læring i
barnepalliasjon, samt palliativ medisin
til barn på masternivå i Cardiff. Hun
har gitt ut boken «den lilla ballongen»,
skrevet en hel rekke fagartikler
og innlegg om barnepalliasjon
nasjonalt og internasjonalt i ulike
fagtidsskrifter og samfunnsdebatter.
Hun holder foredrag nasjonalt og
internasjonalt, kurs og undervisning
og var representant i utarbeidelse
av nasjonale faglige retningslinjer
for lindrende behandling for barn
i Helsedirektoratet. Hun satt også
i ekspertutvalget for Arbeids og
Sosialdepartementet som fikk i
oppdrag å identifisere og anbefale
forbedringer i NAV. I desember 2014
gav hun ut et informasjons- og
opplysningshefte om barnepalliasjon.
Hun var også redaktør for det
Nordiske tidsskriftet i barnepalliasjon.
Natasha var redaktør for boken
«berørt – historier om ventesorg»
samt at hun også er redaktør for
hjemmesiden og ventesorg.no samt
medredaktør i utgivelsen av Norges
første fagbok i barnepalliasjon.

Godkjenning:
Det blir gitt kursbevis til deltagerne.
Norsk sykepleierforbund: Kurset er godkjent av NSF
som meritterende med totalt 6 timer.
Fagforbundet: Kurset godkjennes som tellende
i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere,
omsorgsarbeider, helsefagarbeidere, sykepleiere
samt øvrige helsefaglig personell med 6 timer.
Foreningen for barnepalliasjon
Tollbodgata 8, 4611 Kristiansand
Tlf.: 99 16 22 23 / E-post: kontakt@barnepalliasjon.no

www.barnepalliasjon.no

Stiftelsen TERMIK
Mathias Bruuns gate 12, 8657 Mosjøen
E-post: termik.vefsn@vefsn.kommune.no

www.termik.no

Marit Elin Hansen
er vernepleier og jobber som
virksomhetsleder i Karmøy kommune
for Bolig- og miljøarbeidertjenesten.
Hun var i flere år koordinator for
arbeidet rundt et barn med en
sjelden, fremadskridende sykdom.
Hun vil fortelle om hvordan Karmøy
kommune håndterte utfordringen
da de fikk ansvar for oppfølging av et
barn med sjelden, fremadskridende
sykdom. Takket være en utradisjonell
arbeidsmåte, klarte kommunen
å gi gutten og familien hans den
støtten og tilretteleggingen de
hadde behov for. Utfordringen ble en
suksesshistorie.

Torun M. Vatne
er psykolog med doktorgrad på
temaet “kommunikasjon med
kronisk syke barn”. Vatne jobber som
psykolog og forsker på Frambu senter
for sjeldne funksjonshemninger
hvor hun blant annet driver et
forsknings og utviklingsprosjekt som
omhandler søsken til kronisk syke og
funksjonshemmede barn. Tidligere
har Vatne jobbet som psykolog for
Kreftforeningen på Barneklinikken
på Rikshospitalet og hun er også
engasjert av Foreningen for hjertesyke
barn og Foreningen for voksne med
medfødt hjertefeil for å drifte hhv en
rådgivningstelefon “hjertetelefonen”
og en nettbasert svartjeneste “spør
eksperten”.

