Farsdag
Dialogmøte for fagpersoner omkring fars rolle og betydning
Scandic Park Sandefjord
12. april kl. 09.00 - 15.00
og
Scandic Bystranda Hotel, Kristiansand
19. april kl. 09.00 - 15.00
Om kurset:
Vi inviterer dere til en fagdag der vi kan dele tanker og erfaringer med kommende og nybakte fedre fra
egen praksis. Hvilken rolle har fedrene? Hva ønsker fedre av oss som fagpersoner, og hva skal vi tilby
dem? Hvilken betydning har fars rolle for det lille barnet?
I svangerskapet og i barselomsorgen er det nasjonale retningslinjer som sier at mor skal spørres om rus,
vold og psykisk helse. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har et eget
kompetansehevingsprogram, «Tidlig Inn», der helsepersonell læres opp til hvordan samtale, avdekke og
gi god hjelp til gravide og småbarnsforeldre. Ellen og Kristin jobber med dette i Helse sør.
Bård er selv pappa og for tiden familieterapeut og psykoterapeut ved ATV Telemark, og har lang erfaring
fra familiearbeid i barne- og ungdomspsykiatrien.
Denne fagdagen er farsrollen i fokus. Vi ønsker å by på forskning og faglige refleksjoner, men først og
fremst å være i dialog med dere!
Kunnskapsmessig og politisk sett er det viktig at fagfolk drøfter hvordan far møtes på helsestasjonen, slik
vi ønsker å gjøre det denne dagen.
Å dele kompetanse og erfaringer denne dagen har betydning for kompetanseutvikling i vårt arbeid med
tidlig innsats i familier, og vi håper du vil bli inspirert og beriket i forhold til den jobben du selv står i.
Du er hjertelig velkommen!

Målgruppe:
Jordmødre og helsesøstre, barnevern og andre som jobber i forhold til fedre.
Er du far selv, er du også hjertelig velkommen!
Pris: kr 750,- inkl. lunsj og pausemat
Påmeldingsfrist: 10. mars
Påmelding Sandefjord:
Påmelding Kristiansand:

https://www.korus-sor.no/kurs-og-programmer
https://www.korus-sor.no/kurs-og-programmer

For flere opplysninger: kursansvarlig, kristin.haland@borgestadklinikken.no
Vedr. påmelding: hanne.kvammen@borgestadklinikken.no

Forelesere:

Ellen Solstad Olavesen, mamma, sykepleier og helsesøster innen flere fagområder, føde/barsel,
psykiatri, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, spesielt knyttet til fagutvikling, tjenestestøtte og
implementering. Høyskolelektor sykepleie bachelor. Studieleder, RBUP Øst og Sør.
Bård Billbo Tofsland, PAPPA, familieterapeut og psykoterapeut ved ATV Telemark, og har lang erfaring
fra familiearbeid i barne- og ungdomspsykiatrien.
Kristin Håland, mamma, jordmor, psykiatrisk sykepleier og doktorgrad om menn, som utøver vold i
svangerskapet. Jobber ved KoRus - Sør, Borgestadklinikken og Høyskolen i Sørøst Norge
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PROGRAM:
09.00

Registrering og kaffe

09.30

Velkommen. Introduksjon
Fedres rolle og plass i nasjonale føringer

10.00

Menns stemmer om rus, vold, svangerskap og endring. v/Kristin Håland

10.30

Gruppe: Egne erfaringer med å være i dialog med fedre på arbeidsstedet.
Hva er positivt og hva er utfordrende? Hvordan møte menn som har
vanskelige historier? v/Bård Billbo Tofsland

10.55

Pause

11.10

Plenum

12.00

Lunsj

12.45

En liten sang

12.50

«Mor som ekspert på barnet» V/Ellen Solstad Olavsen

13.15

Gruppe: Egne holdninger i forhold til kjønn og vårt møte med fedre

13.45

Pause

14.00

Plenum

14.30

Hvilke temaer tenker vi er aktuelle å få mer kunnskap om dersom fedre skal
bli tatt på alvor i svangerskapsomsorgen og i småbarnstiden?
Oppsummering av dagen

15.00 slutt

https://www.korus-sor.no/kurs-og-programmer/

3

