
VELKOMMEN 
Felles fagdag for barneansvarlige og kontaktpersoner for Barn som pårørende 23. november 2022



Dagens program 
10.00: Velkommen ved Ressursgruppa

10.15: Samhandling Kommune og sjukehus ved Samhandlingssjef Reidun Mjør

10.30: Muligheter og utfordringer som barneansvarlig i kommunen

10.45: Muligheter og utfordringer som barneansvarlig i sykehus

11.00: Lunsj 45 minutter

11.45: Barn som pårørende – Temanummer i «Sykepleien», ved redaktør Anne 
Hafstad

12.45: Pause

13.00: Siste nytt i «Barns beste», ved Siri Gjesdal

13.30: Veiledningssenteret, informasjon ved Jannike Therkelsen Østenstad

13.45: Nyttige verktøy og tips ved Ressursgruppa

14.00: Oppsummering og veien videre



Samhandling kommunar og 
helseføretak

Fagdag Barn som pårørande
23.11.2022

Reidun Rasmussen Mjør

Samhandlingssjef, Helse Fonna



Hvordan organiseres et  
komplekst liv? 



Instanser vi er 
avhengige av i 
hverdagen vår!

Spesialisthelsetjenesten 

Annet

Kommune 

HAUGESUND SYKEHUS

- Klinisk ernæringsfysiolog

- Behandlingshjelpemidler

- Habiliteringstjenesten

- Lunge fysio

- Nevrolog

- Hematolog

- Endokrinolog

- Øyepoliklinikk

- Øre, nese, hals

HAUKELAND Universitetssykehus

- Kardiolog 

- Ortoped 

RIKSEHOSPITALET

- SSE

- Solbergs skole (SSE) 

- Fastlege

- Helfo

- Apotek 

- NAV Stønader 

- Pasientreiser

- Ortopediteknikk 

- BPA leverandør 

FYLKESKOMMUNE

- PPT og vgs

- Barnehage 

- Barne- og ungdomsskole

- PPT

- Fysio og ergo tjenesten

- Avlastning / BPA

- Hjemmesykepleien 

- Voksenopplæring 

- Dagtilbudet 

- Hjelpemiddellageret

- Ressurs- og 

tjenestekontoret 

- Helsesykepleier

- Etac 

- Ergoseat 

- Made for movement 

- Lifetools 

- NAV 

hjelpemiddelsentral 

- Permobil

- Stat.ped 

- NorEngros 

Hjelpemidler



Eit heilskapleg og tverrfagleg tenestetilbod

og eit samanhengande behandlingsforløp 

som er organisert med utgangspunkt i den 

enkelte pasient sitt behov.

Pasientane skal oppleve 

samanhengande tenester, 

på tvers av kommunar 

og sjukehus.

Målsetting samhandling 

kommunar og føretak



Den samla helsetenesta skal bidra til at den 

enkelte sjølv kan meistre livet sitt eller 

gjennopprette funksjonar/eigameistring i 

størst mogeleg grad.

Målsetting samhandling

kommunar og føretak



Samarbeidsavtalar mellom 

Helse Fonna og kommunane

Bilde: mestring.no 



Nasjonal helse- og 

sjukehusplan



Prioriterte pasientgrupper



Helsefellesskap



Nivå 1

Nivå 2

Partnerskapsmøte
Helsefellesskapet 

i Helse Fonna

Nivå 3

L B

Strategisk 
samarbeidsutvalg

L B

FSU
Skrøpelige eldre

L B

FSU
Personer med flere 

kroniske lidelser

L B

FSU
Barn og unge

L B

FSU
Psykisk helse og 

rus

L B

FSU
Helseberedskap

L B

FOUSAM

B



Faglig 
samarbeidsutvalg 

Barn og unge
Helsefellesskapet i 

Helse Fonna

Arbeidsutvalg

Barn og unges 
helsetjeneste

Samhandlingsforløp

Nettverk
• Bedre tverrfaglig innsats

• Barn som pårørende

Prosjekt og 
utviklingsarbeid

FACT Ung

Kompetanse og 
oversikt

FOUSAM.no

Faglig samarbeidsutvalg for 
barn og unge i Helse Fonna -regionen

Ungdomsrepresentanter
Foreldrerepresentant
BUP
Habiliteringstjeneste
Barneavdeling
Føde og barsel
Barn og unges helsetjeneste
Barn som pårørende
Helsestasjon og 
skolehelsetjenesten
Fastlege
Fysio og ergoterapitjeneste
Barnehage/skole
Pedagogisk psykologisk 
tjeneste
Barneverntjeneste
FOUSAM



Samhandling si rolle ift

Barn som pårørande (BSP)

• Samarbeide med kommunane om videreføring av 

BSP arbeidet i tråd med gjeldane tenesteavtalar.

• Samarbeid gjennom Koordinerande eining (KE).

• Ha BSP som tema i ulike fora i helsefellesskapet.

• Deltaking i nettverk/ressursgruppe BSP.

• Deltaking i styringsgruppa i føretaket for BSP.



Barn som pårørende i Haugesund kommune

Avd leder skolehelsetjenesten Linn Jensen

Psykologspesialist Ingvild Rasmussen
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Organisering i Haugesund kommune

• Tjenesteområde Oppvekst

– Helsestasjon og skolehelsetjenesten

• Helsestasjon 0-5 år

• Skoleteam

• Ungdom

• Psykisk helse og familieteam

– PPT

– Barnevernstjenesten

– Barnehage

– Skole

• Helse

• Kultur, idrett og frivillighet

23.11.2022 Haugesund kommune 16



Hvordan meldes saker inn til oss?

• Telefon Linn eller sentralbord

• Direkte til ansvarlig helsesykepleier via rektor, lærer eller foresatte

• E-post bansbeste@haugesund.kommune.no

• Via kriseteamet og Lavterskel psykisk helse for voksne: direkte til helsesykepleier 

eller psykisk helseteam

• Ungdom tar kontakt for psykiske helseplager

23.11.2022 Haugesund kommune 17

mailto:bansbeste@haugesund.kommune.no


Hva gjør vi ?

• Ekstra oppfølging i helsestasjon

• Informasjon til barnehagen

• Samtaler med barnet

• Samtaler med lærer og andre ansatte i klassen

• Informasjon til klasser (evt. i samarbeid med andre)

• Veiledning til foreldre eller andre omsorgspersoner

• Samarbeid med andre instanser som barnevernstjenesten, Kreftomsorg Rogaland, 

Veiledningssenteret for pårørende

• Henvise eller drøfte med psykisk helseteam i egen tjeneste

• Samarbeid og dialog med fastlege

• Fast deltakelse i samarbeidsmøter i ulike nettverk

• Forebygge videreføring av psykiske helseplager gjennom kurs og gruppetilbud for 

foreldre



Hva fungerer bra?

• Alle helsesykepleierne har et bevisst forhold til barn som pårørende og vet hva de 

skal gjøre når de får informasjon om en familie

• Gode verktøy og god effekt av støttesamtaler

• Godt samarbeid med Vedtakskontoret, Kreftomsorg Rogaland og 

Veiledningssenteret for pårørende

• Vi har en tydelig vei inn med kontaktinformasjon

23.11.2022 Haugesund kommune 19



Hva kan bli bedre?

• Jobbe for økt bevissthet på alle nivå i kommunen

• Bedre kjennskap omkring tilbudene våre og kontaktinformasjon internt og eksternt

• Vi får få henvendelser fra Helse-Fonna

• Vi ønsker flere henvendelser fra tjenester i egen kommune

• Fysisk vs. psykisk sykdom – forventninger og tabuer



Barn som pårørande

Helse Fonna 

Klinikk for psykisk helsevern

23.11.2023 - Silje M Økland



STORD DPS

• 2 Allmennpolikliniske team 

• FACT-team

• TSB/LAR team

• Døgnavdeling – eigen BA

• Barneansvarleg: Silje M Økland

• Ny barneansvarlig frå januar 2023: Linda Marie Nordtun-Kristoffersen

Tilhøyrarnamn: 

Dato: 23.11.2022

Barne- og familieprogrammet 22



Oppfølging av barn 

• I første samtalen blir det kartlagt om pasienten har barn. Det er den enkelte 

behandlar ved Stord DPS som har ansvar for denne oppfølginga. Formålet 

med kartlegginga er å få ein innsikt i kva konsekvensar pasienten sin situasjon 

har for barna sin kvardag, og kva behov dei har for informasjon og oppfølging. 

• Alternative tiltak kan då vera rettleiing til pasienten, familiesamtalar, 

barnesamtalar og samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstansar 

(Helsestasjon, BUP, BVT, andre)

Tilhøyrarnamn: 

Dato: 23.11.2022

Barne- og familieprogrammet 23



Barneansvarleg

• Rolle som støtte for behandlar i kartlegging og tiltak rundt 

barn som pårørande (ikkje ta over ansvaret).

• Oversikt over aktuelle samarbeidspartnarar.

• Ansvar for oppdatering av kunnskap, materiell, ulike 

verktøy for gjennomføring av kartlegging/tiltak.

• Ha fokus på barneperspektivet i ulike fora. Vera ei slags 

«vaktbikkje». 

• Delta på ulike samlingar med aktuelle 

samarbeidspartnarar. 

Tilhøyrarnamn: 

Dato: 23.11.2022

Barne- og familieprogrammet 24



Tilhøyrarnamn: 

Dato: 23.11.2022

Barne- og familieprogrammet 25

Forbetring/Dilemma

• Halda fokus på barn som 
pårørande gjennom HEILE 
forløpet til pasienten

• I dialog med pasient- sikre 
oss at dei forstår viktigheten 
med at barna får informasjon 
og oppfølging. 

• Trygghet - hjelpa  
pasientane/familiane til å 
forstå at hjelp og støtte til 
barn som pårørande er viktig. 
Samstundes som at det ikkje
betyr at me meiner foresatte 
ikkje gjer ein god nok jobb 
sjølv. 



Sykepleien 
23.11.2022

Anne Hafstad
Ansvarlig 
redaktør

Barn som pårørende



Løpende nyheter

Reportasjer

Meninger og debatt 

Digital historiefortelling

Fag og forskning

Sykepleien.no



Sykepleien

Mer enn  million sidevisninger i 
måneden

Mer enn 550 000 unike brukere i 
måneden 

75 000 følger Sykepleien på 
Facebook

Sykepleien er på Instagram

Redaktøren er på Twitter



Sykepleien

• Fem temautgaver i året

• Fakta, meninger, reportasjer

• Et opplag på 123 000

• Distribueres til alle 
medlemmene i NSF

• Kan kjøpes av andre







Om undersøkelsen

• Gjennomført mellom 25. og 31. januar 2022 ved hjelp av Enalyzer

• 10 000 tilfeldige NSF-medlemmer ble invitert til å delta

• Studenter og pensjonister ble ikke inkludert i det primære utvalget

• Respondenter uten kontakt med pårørende omfattet av tematikken, ble ekskludert gjennom 

innledende spørsmål

• Dermed endte rundt 1600 opp med å besvare selve undersøkelsen

• Besvarelsene var anonyme, men enkelte valgte å identifisere seg i et fritekstfelt for å kunne 

kontaktes





Noen nøkkeltall

• Under halvparten har fått informasjon og opplæring om temaet

• Under halvparten har rutiner og retningslinjer

• Under halvparten har lest i pårørendeveilederen

• Under halvparten mener de har god kunnskap om lovpålagte plikter

• 6 av 10 sykehusansatte jobber et sted med barneansvarlig personell







«Jeg valgte 
å trekke 
meg unna 
da mamma 
ble syk» 

Hermine





«Når ikke 
engang vi når 
igjennom, kan vi 
bare tenke oss 
hvordan det er 
for andre 
familier» 

Tonje Borch









Reaksjoner

Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund:

«Mange sykepleiere merker det som 
en emosjonell belastning at de ikke 
får fulgt opp disse barna godt nok. 
Barn som er pårørende, er særdeles 
sårbare, og en konsekvens av dårlig 
ivaretakelse kan være at de blir syke 
selv.»



Reaksjoner

Ellen Moen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet:

«Undersøkelsen fra Sykepleien viser at vi 
enda har en vei å gå på dette området for å 
sikre at alt helsepersonell er oppmerksomme 
overfor barn som er pårørende. Dette tar vi 
på alvor i vårt videre oppfølgingsarbeid med 
pårørende.»



Reaksjoner

Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder av Stortingets helse- og omsorgskomite:

«Selv om jeg er sikker på at mange 
sykepleiere ser og forstår barns særskilte 
behov når de er pårørende, må det jobbes 
systematisk med dette.»



Reaksjoner

Lise Raffelsen Hope, seniorrådgiver hos Barneombudet:

« Det skal ikke være slik at det er tilfeldig om 
disse barna møter helsepersonell som har 
spesiell oppmerksomhet eller kunnskap om 
deres situasjon som pårørende.»



Reaksjoner

Siri Gjesdahl, leder av Barns Beste:

«Jeg mistenker at mange legger listen for 
høyt og tenker at man minst bør være 
familieterapeut eller psykolog for å følge opp 
barn som pårørende. Å snakke med den syke 
om hvordan sykdom kan påvirke 
hverdagslivet for hele familien bør være en 
naturlig del av helsetjenesten.»



Med egne ord



Med egne ord



Med egne ord



Med egne ord







BARNS BESTE  v/ Siri Gjesdahl





BARNSBESTE

Siri Gjesdahl, leder

-nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende



BarnsBeste er et nasjonalt  
kompetansenettverk som 
jobber for at barn som 
pårørende tidlig blir 
oppdaget, og får 
nødvendig informasjon og 
oppfølging i sin hverdag.

Hva er BarnsBeste?



Om BarnsBeste

FAGLIGE PRINSIPPER

Kunnskapsbasert, 
nettverksbasert og 
praksisverdi

OPPGAVER

Nettverksarbeid, 
kunnskapsarbeid, 
fagutvikling, rådgivning og 
formidling

MÅLGRUPPE

Barn som pårørende, 
myndigheter, offentlige tjenester, 
frivillige organisasjoner, 
kompetanseaktører, befolkningen 
og pasienter og pårørende

En nasjonal og ledende kompetanseaktør innen barn som pårørende-feltet



Helsepersonelloven 
§ 10 a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som 

pårørende.

Avklar om pasienten har mindreårige barn eller søsken og vedkommendes
informasjons- eller oppfølgingsbehov. 

§ 10 b. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta barn som etterlatte etter 
foreldre eller søsken.

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og 
nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at en 
forelder eller et søsken dør.



EVALUERING

Individuell læringseffekt og 
organisasjonseffekt 

Ressurs- og tidkrevende

E-læring

OPPLÆRING

2x2; to dager høsten 2009 
og to dager vår 2010.

BarnsBeste første 
implementeringsstøtte til 
helseforetak

2009

Lovendring i helsepersonell 
loven

Inviterte 8 helseforetak til å bli 
med i et opplæringsprogram 
for barneansvarlige. 7 takket 
ja. 

Fra lov til praksis- eksempel på hvordan vi 
jobber



Etablering av koordinatornettverket

Første samling

November 2011

Tema for første samling var:

• Barnekoordinators rolle, ansvar og oppgaver

• Implementering og endring

• Nettverksbygging og erfaringsutveksling

• Etablering av nettverket

Fortsatte med to fysiske samlinger i året de første årene.

2015-

Fra 2015 hadde vi en årlig nasjonal samling på over to 

dager og en regional samling i hver region. 



TEMAER PÅ KOORIDNATORNETTVERK SAMLINGER
Juridiske problemstillinger

Implementering

Forankring

Barneansvarlig personell

Samtaleverktøy

Forskning på barn som pårørende i 
spesialisthelsetjenesten

Kvalitet og forbedring

God hjelp i barns hverdag

Multisenterstudien. Oppfølging av anbefalinger

Samhandling med kommuner

Pårørendeveilederen



Barneansvarlig 
personell 

kunnskapsgrunnlag 
og anbefalinger



2010: Etablering av forskernettverket
En samlende møteplass: Å gjøre hverandre gode

HVEM?

Nasjonalt nettverk - fra stipendiater til professorer

Tverrfaglig 

Ca. 40 aktive deltakere, 100 personer deltatt totalt 

Ca. 25 doktorgrader fra deltakere i 2010-2020

Årlig 2-dagers nettverkssamling - 15 samlinger totalt

Nye deltakere hvert år

HVORFOR?

Behov for forskning

Behov for systematisering av kunnskap

Behov for samarbeid

Behov for forbedring av praksis

Behov for BARNAS perspektiver



Hvordan bidrar forskernettverket?

Samler og systematisere forskningskunnskap

Avdekker «kunnskapshull» og initiere ny forskning

Deler og formidler forskningskunnskap

Kompetansebygging internt

Dialog og samarbeid eksternt



Nasjonalt kommunenettverket.

SÅ LANGT

Fire digitale samlinger i 2021

En fysisk samling

Fokus/tema på samlingene:
• Kompetanseheving  -e-læring
• Samhandling
• Felles fagdag
• Søskenpersepektivet

BAKGRUNN

BarnsBestes mandat og oppdrag: Bidra til at barn som pårørende 
og etterlatte får informasjon og nødvendig oppfølging i sin hverdag

Multisenterstudiens funn : Behov for å øke kunnskap, kompetanse 
og samhandling om barn som pårørende og etterlatte i kommunen.

Oppdrag fra Helsedirektoratet med å utvikle og implementere E-
læring om barn som pårørende i kommuner

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner om 
barn som pårørende arbeid 

Etablert september 2020, under Covid-19 pandemien



«Sandefjordmodellen»

Sandefjord kommune mottok 
prosjektmidler fra 
Helsedirektoratet og utviklet 
en modell for å sikre 
ivaretakelse av barn som 
pårørende i deres kommune. 





Opprinnelsen



The Hague Protocol
Utspring fra behov i akuttmottak i Nederland

• Bekreftet omsorgssvikt/barnemishandling i 91 % av sakene

• Om lag 40 % av barna hadde vært vitne til vold i nære relasjoner

• 73 % av familiene var ukjente for «Reporting Center for Child Abuse and Neglect 
(RCCAN)»

Før og etter implementering av The Hague protocol 

År Intervensjonsregion Kontrollregion 

2006 1,5 1,3 

2011 79,9 3,1 
Figur 1. Antall meldinger per 100 000  



0402 0301

Avklar om 

pasienten har 

mindreårige 

barn og/eller er 

gravid

Vurder om 

pasienten tilhører 

kategoriene:
• Vold i nære relasjoner

• Alvorlig psykiatrisk 

tilstand

• Selvmords-forsøk

• Alvorlig rus/intox

Fyll ut 

sjekklisten 

Bekymring for 

barn

Beslutt om melding 

skal sendes til 

barneverntjenesten

Legg sjekklisten ved 

meldingen

The Hague protocol oversatt og 

tilpasset norske forhold

Pilot SSHF: akuttmottakene, ambulante 

akutt team, ambulansetjenesten



Hvorfor «Barn under radaren»?

• Begrense skader og problemutvikling hos barn på et tidligere tidspunkt og sikre 

barn en trygg og god oppvekst

• Behov i spesialisthelsetjenesten

• Redusere uønsket variasjon i kvaliteten på tjenestetilbudet

• Helsepersonell blir tryggere i å oppfylle opplysningsplikten til barneverntjenesten

• Sjekklisten som testes og arbeidet med å innføre denne skal sikre faglig kvalitet i 

arbeidet



Fra lokalt til nasjonalt



Videre fremdrift 2022-2023:
• Søknadsfrist 01.11.2022

• 4 HF har søkt

• 5 HF har bedt om utsatt frist

• Svar og innvilgning av søknad til HF som oppfyller kriterier innen 01.12.2022

• Digitalt oppstartsmøte med HF i desember 2022 evt januar 2023

• Tilgjengeliggjøring av sjekkliste, prosedyrer og opplæring innen 15.01.2023

• Helseforetakene implementerer Barn under radaren i egne enheter vår og høst 
2023

• BarnsBeste veileder og følger opp etter behov 



Barnemodul- pilot Oppstart 01.07.22, varighet 2 år. 

Mål: 

Implementere en sjekkliste for behandlende lege som jobber med barn (0-18 
år)  i akuttmottak. 

Sjekklisten skal oppleves som et støtteverktøy for å vurdere behov for å 
melde fra til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at det forekommer 
alvorlig omsorgssvikt og barnemishandling. 



Sjekkliste Barnemodul del 1 og 2
• Består av to deler, samsvarer med fagspesifikk prosedyre, BUA, SSHF 27.08.2021)

- Del 1 fylles ut på alle barn som kommer til akuttmottak (ca. 6-7 ja-nei-spørsmål)

- Del 2 fylles ut dersom det er score på del 1 (utfyllende kommentarer og 
vurderinger)

Ved ferdig utfylt liste 2 skal det tas vurdering på om vilkårene for opplysningsplikt er 
innfrid. 



BarnsBestes kunnskapsarbeid 2022/23

• Innhente og systematisere eksisterende forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap 
og brukerkunnskap om barn som pårørende og barn som pårørende-arbeid 

• Utarbeide metodebok for BarnsBestes videre kunnskapsarbeid

• Kunnskapsarbeidet vil gi BarnsBeste et oppdatert kunnskapsgrunnlag inkludert anbefalinger 
og prioriteringer for videre arbeid 

• Arbeidet involverer alle ansatte



Revidering av tekster til HelseNorge og ung.no

UNG.NO

Ung.no gir ungdom 13-20 år informasjonen de trenger. 

Nettsiden har 80.000 brukere på et daglig basis, og får inn 300 
spørsmål daglig

BarnsBeste ser på relevante artikler for nødvendige 
oppdateringer:
1. Har du foreldre som sliter psykisk?
2. Når en du er glad i er syk
3. Å ha søsken med funksjonsnedsettelse
4. Hva er sorg og hvordan takle det? 
5. Når voksne i sorg trenger trøst

HELSENORGE

Ny leveranse skjer før sommeren 2022 i samarbeid med 
redaksjonen i helsenorge.no

BarnsBeste er ansvarlig for faginnhold og tekstproduksjon

Det lages tre tekster hvor målgruppene er psykisk helse, 
rusavhengighet og somatisk sykdom eller skade.

BarnsBeste har engasjert fagpersonene Kari Bøckmann og Nina 
Osen, i tillegg til erfaringskonsulent Gunnhild Berglen

https://www.ung.no/psykisk/220_Har_du_foreldre_som_sliter_psykisk.html
https://www.ung.no/psykisk/4356_N%C3%A5r_en_du_er_glad_i_er_syk.html
https://www.ung.no/Funksjonsnedsettelser/2487_%C3%85_ha_s%C3%B8sken_med_en_funksjonsnedsettelse.html
https://www.ung.no/psykisk/Sorg-og-krise/1091_Hva_er_sorg,_og_hvordan_takle_det.html
https://www.ung.no/psykisk/Sorg-og-krise/3342_N%C3%A5r_voksne_i_sorg_trenger_tr%C3%B8st.html


Samarbeid med Helsedirektoratet
• Pårørende strategien. Deltar i ekspertgruppe.

• Evaluering av implementering av  Pårørendeveilederen. 

• Pårørendeundersøkelsen 2022 , barn og unge. Deltar i ekspertgruppe og intern 
arbeidsgruppe i Helsedirektoratet.

• Helsedirektoratet bruker oss og vår kompetanse i arbeid om barn som pårørende i 
nasjonale føringer og oppdateringer av dokumenter.

• Deltar i arbeidsgruppe som jobber med revidering av Pårørendeveilederen 



Diverse verktøy og kunnskapsutvikling
• www.barnsbeste.no

• E-læringskurs om barn som pårørende – For helse- og omsorgspersonell i kommunen 
(helsekompetanse.no)

• Pårørendefilm (pfilm.no)

http://www.barnsbeste.no/
https://barnsomparorende.helsekompetanse.no/
http://pfilm.no/


Velkommen!☺



Veiledningssenter for pårørende
• Organisasjon drevet av NKS

• Landsdekkende

• Gratis lavterskeltilbud

• Ingen henvisning

• Taushetsplikt og meldeplikt

• Fagpersoner 
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Hvem er målgruppa

• Pårørende til personer 

med 

– Rusavhengighet

– Psykisk lidelse

– Innsatte i fengsel

– Etterlatte



Hva kan vi tilby

• Individuelle samtaler med barn, 

unge og voksne

• Parsamtaler/familiesamtaler

• Ulike samtalegrupper

• Informasjon og foredrag

• Samarbeid med andre instanser



Hvordan kommer vi i kontakt med de 

pårørende?
• De pårørende tar kontakt selv  
• Samarbeidspartnere/offentlige instanser
• Oppsøkende virksomhet
• Faste treffpunkt med andre instanser som også er i kontakt 

med målgruppa



. Er det ikke bare jeg som har det sånn?



Hvorfor snakke med barn som er 

pårørende
• Grunnloven § 104

• Barnekonvensjonen 

• Helsepersonelloven § 10

• Forskning

• Forebygging 

• Konsekvenser



Å hjelpe barnet til å få en bedre hverdag

 Redusere barnets stress og bekymringer

• Støtte og veilede foreldre                       

• Skape et felles språk

• Behov for informasjon

• Forstå og regulere egne følelser



Hvilke behov har barn som 

pårørende?

-Informasjon og åpenhet                 

-Emosjonell støtte

-Praktisk støtte

-Rutiner og forutsigbarhet

-Mulighet til å treffe andre i samme situasjon

-Mestring og glede



Varighet og intensitet

• En samtale eller flere?

• Barnets alder/utvikling – ny forståelse

• Endring i situasjonen hjemme

• «Kvalitetssikre?»



Vær ærlig med barnet!

Barnet trenger ikke vite ALT med en gang, 

men ALT man forteller må være sant.



Barnespor

Nettressurs:

www.barnespor.com

Guide 1:  Når du er urolig for et barn

Guide 2:  Kartleggingsskjema

Guide 3:  Foreldresamtaler

Guide 4:  Barnesamtaler                                    

http://www.barnespor.com/


Tema grupper                    
 Bli kjent                                                 

 Å eie sin egen pårørendehistorie

 Aktivitet

 Tanker og følelser

 Hvordan påvirker det meg og mine relasjoner?

 Egne behov

 Aktivitet

 Åpen samling og avslutning



Takk for meg!☺





Nyttige tips og verktøy

• HEI – BRETTSPEL

• PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP

• WWW.SNAKKEMEDBARN.NO

• WWW.BARNSBESTE.NO

• WWW.MESTRING.NO

• MEG OGSÅ – APP 

• ALFRED OG SKYGGEN – FILM 

• WWW.LIVETOGSANN.NO

http://www.snakkemedbarn.no/
http://www.barnsbeste.no/
http://www.mestring.no/
http://www.livetogsann.no/


Ressursgruppa i 2023 

• Bindeledd mellom dere og HF

• Utarbeide diagnoseuavhengig kurs 
for barn som pårørende

• Arrangere ny fagdag for alle som 
møter barn som pårørende

• Arrangere ny fellesdag for 
barneansvarlige/kontaktpersoner

• Lyst å bli med i ressursgruppa? 
• TA KONTAKT MED LINN 

Bilde: Lisa Aisato, google.com



Summeoppgave

• Send oss mail
• liol@fitjar.kommune.no

• siv.emberland@haugnett.no

Bilde: Lisa Aisato, google.com

mailto:liol@fitjar.kommune.no
mailto:siv.emberland@haugnett.no


Bilde: Lisa Aisato, google.com

TAKK FOR I DAG!



Ressursgruppa barn som pårørende
helse-fonna området 

• Oppretta av FOUSAM i 2020

• Kommunar, Helse-Fonna og Ungdomsrådet i HF

• Formidle informasjon og innspill om Barn som pårørende

• Arrangere fagdagar 

• Sjekk ut: www.fousam.no

http://www.fousam.no/


Hvem er dere? 

• Valen Sjukehus
• Familieambulatoriet
• Blå Kors Haugaland A-senter
• Medisinsk obs.post
• Hgsd sjukehus Intensiv avd
• Haugaland Dps
• Psykoseklinikken
• Klinikk for psyk.helsevern HF
• Haugaland Dps/psykosepost
• Rehabilitering Vest

• Stord sjukehus Medisin 4
• Etne kommune
• Revmatologisk poliklinikk, HSR
• Akuttpsykiatrisk
• Utsira helsestasjon 
• Ullensvang kommune 
• Gyn.avd Hgsd sjukehus
• Folgefonn DPS Valen
• Skulehelsetenesta i Tysvær
• Nevrologisk poliklinikk 



Hvem er dere? 

• BUP Haugesund

• Aksdal helsestasjon og sht

• Veiledningssenteret for pårør.

• HDPS, Karmøy, psykosepost

• Stord sjukehus, Kirurg.avd

• HABU tenesta

• Hgsd Sanitetsforening
Revmatismesjukehus

• Sauda kommune

• Helse Fonna sosionom

• Kvinnherad, rus og psyk.ten

• Stord sjukehus, Medisin 3

• Kreftomsorg Rogaland

• Kvinnherad, koord.eining

• Hgsd sjukehus, Gastrokir.avd

• Hgsd sjukehus, palliativt team

• Fitjar kommune

• Hgsd DPS 



Hvem er dere? 

• Nyfødt intensiv 

• Avgiftningspost Hgsd sjukehus

• Sauda kommune 

• Dialyseavdeling HF

• TSB post Haugaland Dps

• Nevrologisk sengepost 

• Haugesund kommune 

• Ungdomsrådet HF

• Stord DPS 

• Kinsarvik

• HF Rådgjevar

• HF Sjukehusprest 

• HF samhandlingssjef 


