
VELKOMMEN TIL
PÅRØRENDEKONFERANSEN 2022

Onsdag 21. september 2022
Klokka 08.45 – 15.30

Lille kinosal, Meieriet kultursenter

 

 

 

 

Henrik Syse, filosof og Trygve 

Skaug, musiker bidrar også 

Program 
08.45 Velkommen v/kommunedirektør Morten 

Dyrstad 

09.00 Offisiell åpning og Årets 

pårørendekommune v/Helse- og 

omsorgsminister Ingvild Kjerkhol 

10.00 Kaffepause 

10.15 Når ting går galt  
Vi får blant annet møte Solveig Hodne 

Riska (UiS), Lill Ann Elvestad (FFO) og Pål 

Iden (Ukom). 

Vi får også møte Kirsten Jæger som gir oss et ansikt 

til "da ting gikk galt", med etterfølgende 

panelsamtaler i studio sammen med blant 

annet Pål Iden og Sina Furnes Øyri (UiS). 

11.20 Lunsjpause 

12.00 Hvordan står det til i kommuneNorge? 
I denne sesjonen vil vi løfte fram det gode og møte 

fire kommuner som på hver sin måte har gjort grep 

for at integrert pårørendearbeid som vi både kan 

lære og inspireres av. 

12.45 Pause 

13.00 Barn som pårørende 
Barn som pårørende finnes overalt, og det er 

mange av dem. I denne siste sesjonen vil alle som 

er i relasjon med barn, enten det er jobb eller 

privat, ha mye å hente. 

Vi får møte Line Lindsetmo og Andreas Wiese som 

forteller sin historie om "livet med Frida", datteren 

med flere medfødte motbakker i bagasjen. Vi får 

møte adoptivbarn som gir oss innblikk i sine liv, og 

vi får flere andre møter som gir oss ulike 

barneperspektiv. 

Vi får et besøk til Universitetet i Tromsø (UNN) og 

dagen rundes av med filosof Henrik Syse som gir 

oss sine innspill på hvordan møte livet når livet 

møter oss. 

15.00 Hvordan står det til i Vestvågøy? 
Kort oppsummering og innspill 

15.30 Vel hjem 
 

 

 

Pårørende – 

fra ekstraoppgave til 

inkludert? 

Gjennom foredrag, filmer og 

studiosamtaler med pårørende, 

fagpersoner og forskere utforsker 

årets konferanse hvor langt vi er 

kommet i å inkludere de pårørende. 

Hovedprogrammet overføres på 

storskjerm.  

Inkludert kaffe og bevertning. 

Gratis 

Påmelding til 

hilde.holand@vestvagoy.kommune.no eller 

her 

Påmeldingsfrist: 16.september 

mailto:hilde.holand@vestvagoy.kommune.no
https://forms.office.com/r/8kmvfZxKej

