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ÅRET SOM VAR
Pandemien har hadde store konsekvenser for de planlagte og løpende aktivitetene
ved pårørendesenteret, spesielt første halvår i 2021, men aktiviteten tok seg betydelig
opp under høstsemesteret.

STED
Fritid i Fredrikstad Østsiden,
Borgarveien 18

Pandemien har medført mange tilleggsbelastning for pårørende. Og vår

KONTAKT

tilgjengelighet har hatt høy prioritet også i 2021, hvor stadig flere tar kontakt med

Telefon: 458 78 038

ønske om veiledning og støtte i en krevende livssituasjon. Fra 2020 til 2021 er det

E-post:

registrert en økning av henvendelser på 21,7%.

parorendesenteret
@fredrikstad.kommune.no

Den store satsingen for pårørendesenteret dette året, i tillegg til ordinær drift, har
vært oppstart av Treffpunkt Fredrikstad i samarbeid med Kreftforeningen. Treffpunkt
er et tilbud til barn og unge fra 6-18 år fra hele Østfold, som er pårørende eller
etterlatte.

Treffpunkt er en møteplass for barn og unge fra 6 til 18 år som har alvorlig sykdom i
familien eller som har opplevd at noen nær dem har dødd. På Treffpunkt møtes barn
og ungdom for å ha det hyggelig – sammen med andre som gjennomgår noe av det
samme. For påmelding eller info se informasjonsrubrikken til høyre.

Treffpunkt | Kreftforeningen
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DIGITALT MESTRINGSKURS
Ta vare på andre – men glem ikke deg selv!

Bamse, som er verdens sterkeste bjørn, trenger

Den som ønsker påfyll i en krevende hverdag som

dunderhonning fra bestemor for å være superhelt.

dreier seg om næres og kjæres sykdom og

Han kan heller ikke være superhelt hele tiden.

fungering, kan nå ta et digitalt mestringskurs for
pårørende.

Når sykdom og død rammer barnefamilier, kan du
og vi alle bidra med dunderhonning.

Kurset er basert på erfaring og kunnskap fra mange

Les betraktningene fra psykiater Anne Kristine

års kurstilbud ved det nasjonale pårørendesenteret i

Bergem om barn som pårørende her:

Stavanger.
Kursavgiften er 150 kroner.
Alt du trenger er en pc.

LES MER
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Å FÅ ET ANNERLEDES BARN- TEMAKVELD ONSDAG 2 MARS
Foredragsholder, Inngunn Juel Fagermoen, skriver:

«Det eneste jeg ønsker er å våkne opp i morgen og at dagen da min datter fikk sin diagnose, aldri har skjedd». Dette
er ordene en pappa fortalte meg på telefon for ikke så lenge siden. Han uttrykte all sin sorg, fortvilelse og knuste
drømmer. Det er en stor ære å bli spurt om å holde en temakveld om det å få et barn med en funksjonsnedsettelse.
Som vernepleier ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, møter jeg hver uke foresatte som har fått livet
snudd på hodet og hverdagen deres ble helt annerledes enn det de hadde forventet.

Derfor ønsker jeg å snakke om hvordan foreldre og andre pårørende kan oppleve det når verden faller i grus.

Hva gjør det med oss mennesker når vi får barn som ikke har en forventet utvikling og fremtiden er usikker?
Og hvordan bør vi som fagpersoner møte mennesker i en slik krise?
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KONTAKT
PÅRØRENDESENTERET
TELEFON:
458 78 038
ADRESSE:
BRYGGERIVEIEN 2-4, 1607
FREDRIKSTAD
EPOST:
PARORENDESENTERET@FREDRIKSTAD.KO
MMUNE.NO
NETTSIDE:
HTTPS://WWW.FREDRIKSTAD.KOMMUNE.NO/
FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PARORENDE
SENTERETIFREDRIKSTAD
INSTAGRAM:
@PARORENDESENTERETFREDRIKSTAD

