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Forord

Se enkeltmennesket i et familie- og nettverksperspektiv

– Se de pårørende!
10. mai 2017 inviterte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og hele
27 medarrangører for tredje gang til et toppmøte innen rus og psykisk helsefeltet. Toppmøtet
er en arena for å møtes og dele kunnskap fra erfaring og fag, belyse utfordringer vi står overfor
fra ulike synsvinkler. Og til å se enkeltmennesket i et familie- og nettverksperspektiv.
Vi har tidligere satt på dagsorden både medisin
frie behandlingstilbud og grunnlagstenkning
og innhold i psykiske helsetjenester. Toppmøtet i 2017 satt fokus på fremtidens samarbeid
med og tjenester til pårørende og familier berørt av rus- og/eller psykisk helseproblemer.
Hvordan kan tjenestene bedre hjelpe, støtte og
samarbeide med pårørende i de utfordringer og
belastninger de står i?
Hvorfor var årets tema pårørende?
• Fordi vi vet at pårørende fortsatt sliter med
å bli involvert og ivaretatt i kontakt med
hjelpeapparatet.
• Fordi pårørende har kunnskap som i for liten
grad blir etterspurt og anvendt.
• Fordi pårørende kan trenge anerkjennelse,
støtte og veiledning til å stå i en utfordrende
rolle over tid og ivareta seg selv.

Det trengs endringer. Helsedirektoratet la tidligere i år frem en ny veileder for involvering og
støtte av pårørende. Tema for årets toppmøte
var derfor også en naturlig oppfølging av denne.
Toppmøtet er også grunnlag for innspill til
helsemyndighetene. Statssekretær Anne G
 rethe
Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet
og leder i Helse- og omsorgskomiteen Kari
Kjønaas Kjos var til stede under toppmøtet,
sammen med flere fra komiteen. Det er viktig
at vi har folkevalgte som setter den enkelte
pasient og den enkeltes nettverk i sentrum.
Politikere som anerkjenner dyktige fagfolk,
bruker- og pårørendeorganisasjoner/miljøer, og
som kjenner til pårørendes kunnskap, behov og
utfordringer.
Essensen fra toppmøtet er systematisert og
videreformidlet til helsemyndighetene. Du
finner anbefalinger basert på innspillene i dette
heftet. I dette heftet finner du også intervjuer
med bidragsytere denne dagen, tekster om og
av pårørende og ett skjønnlitterært bidrag fra
forfatter Olaug Nilssen som kommer med en ny
bok høsten 2017. Vi håper at dette magasinet
vil føre til økt oppmerksomhet om pårørendes
viktige arbeid og behov, og ønsker alle en riktig
god lesning.

• Fordi vi aldri må glemme barna, at også de er
berørte pårørende.

Tone Larsen Hoel

Seniorrådgiver og prosjektleder

Hilde Hem
Daglig leder

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
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Av I Guro Waksvik, tekst og foto

Sterke stemmer og
stort mangfold
– Pårørende er helsetjenestens gull. De er elsket, savnet, misforstått og skjøvet bort, sa
Kari Kjønaas Kjos (FrP) da hun oppsummerte Toppmøte 2017. Møtet som gikk av stabelen
i Oslo i mai, var en arena der fagfolk, pårørende og helsepolitikere lyttet, lærte og diskuterte. Målet er konkrete innspill til helsemyndighetene.

– Pårørende sliter med å bli sett, hørt, invol
vert og anerkjent. De har en krevende rolle, og
må få innflytelse på innholdet i tjenestene. Så
må vi aldri glemme de barna som er pårørende,
innleder daglig leder Hilde Hem ved Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse innen psykisk
helse.
Det er tredje gang senteret inviterer til topp
møte, og årets tema er pårørende innen psyki
atri og rus. I tillegg til presentasjoner, foredrag
og paneldebatt, var det gruppesamtaler rundt
bordene. Samtalene resulterer i konkrete inn
spill, som videresendes til helsemyndighetene.
Verken diagnose eller identitet
– Pårørendesamarbeid må integreres i behand
ling og oppfølging av brukeren. Mye av omsorg
en er overlatt til oss, derfor må vi involveres. Slik
det er i dag er det ikke et reelt pårørendesam
arbeid, hevder daglig leder ved PIO-senteret,
Inger Hagen.
PIO-senteret drives av Landsforeningen for
pårørende innen psykisk helse (LPP). Senter
et tilbyr hjelp og rådgivning til alle pårørende,
både til å mestre egen livssituasjon og til å
finne de beste mulighetene for den en er på
rørende til.
– Ikke sykeliggjør de pårørende. Å være pårø
rende er verken en identitet eller en diagnose,
men en rolle, slår Hagen fast.
Hun mener helsepersonell trenger verktøy og
kurs for fellesskap og samarbeid, og at bedre
samspill mellom brukere, pårørende og helse
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personell gir bedre kvalitet på helsetjeneste
ne.
– De som gir helsehjelp, bør ikke være de sam
me som støtter de pårørende. Vi står i en alli
anse med den som trenger helsetjenesten, og
må skille mellom samarbeid med helsevesenet
knyttet til brukeren, og støtte og hjelp til oss
som pårørende. Det kan bli en uheldig sam
menblanding.
Skammens problematikk
– Pårørende handler om mangfold. Jeg blir be
kymret når det snakkes om pårørende som
enhetlig gruppe, sier psykologspesialist og
seniorrådgiver ved Borgestadklinikken, Frid
Hansen.
Hun har lang erfaring med familier der én har
et rusmisbruk, og har møtt mennesker som i
årevis desperat har forsøkt å løse familiens
problemer på egenhånd.
– Når det gjelder alkoholisme, står vi overfor
skammens problematikk. De fleste vil gå langt
for å klare å ordne opp selv. Partneren kan in
volvere seg så mye at barna står i fare for å
miste begge foreldrenes oppmerksomhet.
Rusproblemet berører hele familien. Familien
må ikke stå på utsiden, og vi må tenke fore
byggende på neste generasjon.
– Å hjelpe kjæreste, barn, partner og andre i
familien er lønnsomt. Grip inn, oppfordrer hun.
Bent Høie har gjentatte ganger understreket
at de som er belastet av rus og det samspillet
det medfører, har rett til hjelp.

GODT TEAMARBEID: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse sto bak Toppmøte
2017. Fra venstre Anne-Cathrine Thommesen, Hilde Hem, Thomas Øverbø, Tone Larsen Hoel, Eskil Skjeldal og Eva Svendsen. Arnhild Lauveng var ikke til stede da bildet ble tatt.

– Jeg er redd for at pakkeforløp i rus medfører
økt fragmentering. Godt arbeid innebærer god
forståelse for alle aspekter, også omkostnin
gene i familiene. Vi må våge å se den helhetli
ge familien. Jeg har tro på familieklinikker, sier
Hansen.
Få ser lys i tunellen
– Pårørende må synliggjøres, verdsettes og
inkluderes. Takk til toppmøtet som løfter opp
pårørende og får fram mangfoldet, sier AnneGrethe Terjesen.
Hun er vernepleier, nestleder i Pårørendealli
ansen og tidligere leder i LPP. Under Toppmø
te 2017 presenterte hun Pårørendeundersø
kelsen 2016, med vekt på helse, belastninger
og arbeidsliv.
– Vi er sikkerhetsnettet. Vår stillingsbe
skrivelse sier at vi er alt. Vi er psykologer, so
sionomer, sykepleiere og aktivitører. Vi bistår
med praktisk ting, følger opp avtaler og fyller
ut skjemaer. Dette pågår ofte i 10 år eller mer,
forteller hun.
I undersøkelsen sier 79 prosent at det påvirker
helsen å være pårørende. 3 av 4 ønsker bedre

samhandling. Omsorgsrollen får også konse
kvenser for arbeidsliv.
– Ofte er det en balansekunst mellom jobb og
omsorg. Mange bruker egenmeldinger, syke
meldinger, ferier og avspaseringer, og noen
går i redusert jobb.
Få ser lyset i tunnelen. De er redde, slitne og
bekymret for hva som vil skje den dagen de
går bort.
– Vi trenger et grønt skifte, og en nasjonal
strategi for pårørende og familieomsorg, slår
Terjesen fast.
Snuoperasjon
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i
Helse- og omsorgsdepartementet oppsum
merte hva som var gjort etter anbefalingene
fra toppmøtet i 2015. Nå ser departementet
fram til å motta anbefalinger fra årets topp
møte.
– Vi har ambisjoner om å styrke pårørende. De
er uten tvil en viktig ressurs, både for pasi
enten og hele helsetjenesten. De står for en
stor del av den behandlingen og omsorgen
som gis, noe som medfører store belastninger.
Veien Videre
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PÅRØRENDE ER ALT: Anne-Grethe Terjesen i
Pårørendealliansen presenterte Pårørendeundersøkelsen 2016. Her sammen med konferansier
Christian Borch.

HELSETJENESTENS GULL: – Pårørende er helsetjenestens gull, sa Kari Kjønaas Kjos (FrP) da hun
oppsummerte Toppmøte 2017.

I verste fall kan de bli syke, og det har ingen
bruk for, understreket hun.
For regjeringen er det et overordnet mål å ska
pe pasientenes helsetjeneste.
– Vi har lært at å mestre eget liv er en medisin
som brukes for lite. Det betyr i praksis at bru
kere og pårørende må involveres mer. Makt
strukturen må endres, og pasient og behand
ler vil få nye roller. For å lykkes med det trengs
en snuoperasjon, slår statssekretæren fast.
Kari Kjønaas Kjos i helse- og omsorgskomiteen
avrundet møtet.
– Pårørende lever med et høyt stressnivå over
tid. De blir ikke hørt og tatt på alvor, og de får
ikke den informasjonen de trenger og har krav
på. Brukere og pårørende skulle i mye større

grad vært med på å utforme kommunale tje
nester. Vi i FrP mener de bør ha like stor innfly
telse som fagfolk.
Det gjenstår å se hva politikerne gjør med an
befalingene de mottar fra Toppmøte 2017.
Konferansier var Christian Borch. Eskil Skjeldal,
seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfa
ringskompetanse innen psykisk helse, ledet
paneldebatten. Marius Sjømæling, Bente Wei
mand, Camilla Viktoria Johansen og Rita Klau
sen deltok også. Les egne artikler om dem.
Kunstnerisk innslag var ved Stein Torleif Bjella.

STERKE STEMMER:
– Paneldebatten ble ledet
av Eskil Skjeldal, t.h. Dagfinn Bjørgen, Anne-Grethe
Skjerve, Erik Tresse, Anne
Schanche Selbekk, Kari
Sundby og Bente Hasle
deltok.
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Av I Guro Waksvik, tekst og foto

Relasjoner i samspill
Forsker Bente Weimand er sikker på at relasjons- og familiearbeid er veien å gå. Under Toppmøte 2017 presenterte hun Familiemodellen, som viser hvorfor og hvordan
vi kan jobbe med familier og nettverk. Den
gode nyheten er at modellen nå skal implementeres ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

– Sliter én i en familie med psykisk uhelse eller
rus, blir alle i familien påvirket. Det bekrefter
både egen og andres forskning fra de siste ti
årene, samt møter med brukere og pårørende
over hele landet. Relasjoner og samhold blir
satt på strekk, og både den som sliter og de
nærmeste har behov for støtte. Familiemodel
len (The Family Model av Adrian Falkov) viser
hvordan vi kan forstå sammenhengene i en
familie, samt hvordan vi kan samarbeide prak
tisk med familiene for å forebygge påkjennin
ger, sier forsker Bente Weimand ved FOU-av
delingen ved divisjon psykisk helsevern, Ahus.
Divisjonsledelsen ved psykisk helsevern på
Ahus vedtok nylig å implementere modellen,
i første omgang blant de barneansvarlige.
Modellen er godt utprøvd som forståelse av
familiesamspill og relasjoner i familier der en
eller flere sliter, og egner seg godt i klinisk
praksis.
– Det er en økologisk modell som viser hvordan
sykdom eller rusproblemer virker på relasjone
ne og hvilke følger det kan få, og hvordan fa
milien påvirkes av helsetjenestene, politikk og
kultur. Den bygger også på betydningen av at
barn blir anerkjent og får oppleve god tilknyt
ning, forteller hun.
Helsepersonell kan bruke modellen i møte
med familiene for å kartlegge familiens styr
ker og svakheter. For et par år siden samarbei
det Ahus med Høgskolen i Oslo og Akershus
(HiOA) om å utvikle et masterkurs om denne
modellen, i samarbeid med Falkov, LPP, Voksne
for Barn, Nasjonalt senter for erfaringskom

Bente Weimand

petanse innen psykisk helse samt klinikere fra
kommune- og spesialisthelsetjenesten.
– Vi var enige om at modellen passer godt
for norske forhold. Nå lages det også et on
line-kurs. Det gjenstår kun å få ferdig noen
filmer med familiesamtaler.
Planen er at kurset også legges ut på kompe
tanseportalen, slik at den blir tilgjengelig for
alle.
– Vi trenger familiefokusert praksis. Det tror
jeg alle er enige om. Når det gjelder familie
og relasjoner må vi forstå at fortid, nåtid og
framtid henger sammen. Og selv om ikke alle
familiemedlemmer nødvendigvis har godt av
å være sammen, kan de likevel ha behov for
støtte.

Veien Videre
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Helhetstenkning
Weimand har bakgrunn som psykiatrisk syke
pleier, og har også undervist sykepleierstu
denter i psykisk helse. Både som sykepleier
og lærer gjennom mange år, registrerte hun at
pårørende i liten grad ble involvert.
– For meg henger ikke det sammen. Å involvere
pårørende er en viktig del av helhetstenkning
og forebygging. Brukerne har liten tid i be
handlingsapparatet. Resten av tiden er det de
pårørende som gir hjelp og omsorg. I mange
tilfeller er det barn som står for mye av denne
omsorgen.
8
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Sammen med psykologspesialist Kari Bøck
mann har Weimand vært sentral i arbeidet
med Helsedirektoratets nye veileder om pårø
rende i helse- og omsorgstjenestene, som ble
publisert i januar 2017. Seniorrådgiver There
se Opsahl Holte ledet arbeidet.
– Voksne pårørende skal ha støtte og bli inklu
dert, men i praksis har det vist seg vanskelig
å få til, til tross for at det fins mange ildsjeler
og gode eksempler på familiearbeid. Det er et
hinder at helsepersonell ikke har lært konkret
hvordan de kan inkludere familien når bruker
får helsehjelp. Den nye veilederen viser vei,

FOREBYGGING: Alle i en
familie påvirkes når én
er syk. Familiemodellen
viser hvordan vi kan forstå
sammenhengene i en familie, samt hvordan vi kan
samarbeide praktisk med
familiene for å forebygge.

men de nasjonale rammeplanene for utdan
ninger i helse- og omsorgstjenesten må opp
dateres, understreker hun.
I tillegg til Familiemodellen er det flere gode
modeller for hvordan ansatte kan samarbeide
med nettverk, foreldre og barn. For eksempel
Åpen Dialog (Seikkula) og Let´s talk about
children (Solantaus).
– Det viktigste er at helsepersonell bruker en
modell de er komfortable med, og at de kan
dra nytte av egne erfaringer og kunnskaper i
modellen de velger.

Når lyset knapt slipper inn
Weimand disputerte med tema voksne pårø
rende i 2012. Siden har forskningen hennes
dreid seg om brukere og pårørende innen rus
og psykisk helse, og hvordan helsetjenestene
kan samarbeide med familiene til beste for
både pasienter, brukere og pårørende. Den
siste studien, initiert av Helsedirektoratet,
handler om barn som pårørende til voksne
med rusmiddelproblemer. En rapport om stu
dien, «Når lyset knapt slipper inn – en studie
av chatsamtaler med barn og ungdom som har
foreldre med rusmiddelproblemer», er planlagt
Veien Videre
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Fordi foreldres
rettigheter står sterkere
enn barns rettigheter,
risikerer vi også at noen
barn ikke får den hjelpen
de trenger

UNDER RADAREN: Det er nødvendig å oppdage barn og unge som ofte «går under radaren», både på skolen
og blant helsepersonell. Fordi foreldres rettigheter står sterkere enn barns rettigheter, risikerer vi at noen
barn ikke får den hjelpen de trenger.

utgitt av direktoratet om ikke alt for lenge.
– Vi analyserte anonyme chatlogger, og mye
av det som kommer fram er hjerteskjærende.
Det gjorde meg enda sikrere på nødvendig
heten av å oppdage barn og unge som ofte
«går under radaren», både på skolen og blant
helsepersonell og forskere. Fordi vi må ha for
eldres samtykke for at barn skal kunne være
med i forskning, er det fare for at vi ikke får
med alle som burde være med. Og fordi forel
dres rettigheter står sterkere enn barns ret
tigheter, risikerer vi også at noen barn ikke får
den hjelpen de trenger.
Hun mener det er viktig å støtte både den for
elderen som sliter og den andre forelderen, slik
at de kan ivareta barna i familien. Men det er
ikke alltid nok. Familiene trenger uansett hjelp
til å finne gode løsninger sammen.
– Multisenterstudien om barn som pårøren
de viser at loven om barneansvarlig personell
har vært nyttig, men at det fremdeles er et
godt stykke igjen før vi oppfyller lovene om
ivaretakelse av barn som pårørende. Det er
fremdeles en utbredt misforståelse at det er
de barneansvarlige som skal «gjøre jobben».
Alt helsepersonell har plikt til å ivareta barn
som pårørende – de barneansvarlige skal
10
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støtte og se til at ledelsen har lagt til rette
for dette arbeidet.
Lang vei å gå
– Litt enkelt sagt bidrar oppbygningen av
psykiske helsetjenester, lovverk og medisinsk
tenkning til at brukere får individuell hjelp,
mens pårørende sees som atskilt fra den som
strever. Det er heller ikke tydelige økonomiske
incitamenter som bidrar til å prioritere familie
arbeid, selv om jeg tror de fleste ser at det vil
lønne seg på langt sikt.
Familiene består av barn og voksne som of
test ønsker å klare seg og fortsette sammen.
De trenger både å bli involvert i behandlingen,
og få oppfølging og støtte.
– Spesielt må barn som er særlig utsatt opp
dages og få nødvendig støtte. Da er det viktig
å se hele familien og snakke med både for
eldre og barn, slår Bente Weimand fast.

Av I Tone Larsen Hoel

Hvorfor så
vanskelig?
Familie- og nettverksorienterte tjenester
Toppmøte 2017 viste at det er en stor enig
het på tvers av miljøer om at pårørende er en
ressurs som må involveres og ivaretas bedre.
Tjenestene må i økt grad se pasienten i rela
sjon til sine nærmeste og jobbe mer familieog nettverksorientert. Så hvorfor gjør vi ikke
det da?
Kompleksitet og dårlige rammevilkår
Deltakerne og innlederne på toppmøte iden
tifiserte flere hemmende faktorer for pårø
rendeinvolvering og familie- og nettverksori
enterte tjenester. Blant de hyppigst nevnte
faktorer var holdningen om at pårørende er
brysomme og for lite anerkjennelse av den
ressurs pårørende kan være og de kunnskaper
de besitter. Manglende kunnskap og utrygg
het hos ansatte ble også trukket frem, og ikke
minst dårlige rammebetingelser i systemene
(takster, tid m.m.) for å jobbe i et familie- og
nettverksperspektiv i den daglige praksis.
Taushetsplikten og lite (kjennskap til) rettig
heter og anvendelse av lovverket, både hos
ansatte, brukere og pårørende ble nevnt av
flere.
Forsker Selbekk har funnet at vektingen av
de individuelle pasientrettighetene og hel
sefokuset som innebærer en opptatthet av
individets sykdom og diagnose kan skyve fa
miliefokuset i bakgrunnen. Videre at det prak
sis måles på i tjenestene er aktivitet som ikke
gir rom for mer helhetlige familietilnærminger,
som krav om kort behandlingstid og et takst
system som ikke belønner arbeid med familier,
samarbeid og aktivitet utenfor kontoret. Sel
bekks funn er i samsvar med erfaringer som
ble delt på toppmøtet.
Overveldet, usikker og unnvikende
Som tidligere kliniker kan jeg huske opplevel
sen av vegring i en travel hverdag når pasien
ten og familien jeg skulle forsøke å hjelpe had
de omfattende vansker som innebar at også

andre instanser (barnevern, BUP, skole o.a.)
måtte involveres. Jeg opplevde å stå overfor
et uoversiktlig og komplekst system dersom
man skulle ha samarbeid utenfor egen enhet.
«Systemene», høye effektivitetskrav og for
ventning om kort behandlingstid (mange på
venteliste) i arbeidshverdagen kunne skape
en terskel for å involvere flere fagfolk, og også
for å involvere flere i familien og nettverket i
den enkelte pasients behandling.
Dersom også øvrige familiemedlemmer og
barn får vansker som en følge av pasientens
vansker, kan det bli mange aktører å forhol
de seg til. Primært kan dette utgjøre en stor
utfordring for den enkelte hjelpesøkende og
familien. Men også for fagfolk som må initie
re, involvere, samarbeide med og forholde seg
til mange andre aktører kan dette oppleves
overveldende og krevende. Aktuelle samar
beidspartnere knyttet til en familie kan være
barnehage, skole (lærer og sosial/miljøarbei
der, helsesøster, Tverrfaglige team), PPT/SPT,
BUP, barnevern, voksenpsykiatri/TSB, fastle
ge, NAV arbeid, NAV gjeldsrådgiver, NAV so
sial, ruskonsulent, ergo/fysioterapitjenesten
mfl. Alle disse tilbudene med ulike ansatte å
forholde seg til, ansatte som kommer og går,
er syke, har vikarer, har ferie, ulike inntakspro
sedyrer, inklusjon og eksklusjonskriterier, ven
tetider, åpningstider og regler, ulikt lovverk, og
som kan ha ulikt forståelsesgrunnlag, språk
og praksistilnærming. I tillegg kommer ube
hag og usikkerhet i forbindelse med melding
av bekymring til barneverntjenesten der det
må til. Alt dette krever mye. Både å ha kjenn
skap til hva som finnes, hva tilbudene består
i, begrensningene de har og hvordan de kan
koordineres innenfor de gitte rammer er en
omfattende oppgave. Dette er fagfolkenes
jobb, men jeg kan se at unnvikelse og ansvars
fraskrivelse kan bli en strategi. For brukere og
pårørende kan det å stå overfor dette omfat
tende og ofte fragmenterte systemet opple
ves totalt utmattende.
Veien Videre
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Ulike familier, mennesker og situasjoner ønsker og
krever ulik grad av involvering og hjelp. Det er vanskelig å
standardisere. Fleksible tjenester er en nødvendighet.
Pårørende og brukere ønsker oversiktlige, lett tilgjengelige og koordinerte tjenester
Spesialisering har sine konsekvenser. Proble
met med samordning, samarbeid og koordine
ring har vært kjent i tjenestene i flere tiår, og
mange tiltak har vært iverksatt for å forsøke å
bedre dette. NAV-reformen var ett eksempel,
samhandlingsreformen, samarbeidsavtaler og
tjenesteavtaler mellom kommune og spesia
listhelsetjeneste, lovpålagt rett til individuell
plan for de med sammensatte og langvarige
behov, «Bedre Tverrfaglig Innsats» samar
beidsmodellen, ansvarsgrupper, koordinato
rer, los og personlig ombud er andre. Likevel
er fortsatt utfordringene med samarbeid
og koordinering betydelige, og det erfares
som tungt av mange brukere og pårørende.
Pårørendealliansens Pårørendeundersøkelse
2016 viste at bedre koordinering av tjeneste
ne var blant det pårørende etterspurte mest.
Hva må til?
Jeg har dessverre ikke svaret. Ulike familier,
mennesker og situasjoner ønsker og krever
ulik grad av involvering og hjelp. Det er van
skelig å standardisere. Fleksible tjenester er
en nødvendighet.
Når det gjelder de som strever med avgrense
de problemer tror jeg vi kan lappe på og for
bedre det systemet vi i dag har, og det fun
gerer og vil fungere bra. Mange får god hjelp
og har gode erfaringer med det norske hjelpe
systemet.
Men jeg tror at de personene og familiene
som strever med langvarige og sammensatte
problemer, har behov for en helt annen orga
nisering og tilnærming enn den vi har i dag.
Ideelt kunne det være interessant å skrote
det systemet vi har laget oss med nivådelin
ger i 1.- og 2.-linje, deling i TSB og PHV, de
ling av barnevern og BUP/PHBU, VOP og BUP,
somatikk og psykiatri, helsearbeid og sosialt
arbeid osv., og heller opprette familiehus og
ACT-lignende team for familier. Tjenester der
fagfolk med ulik kompetanse kan trekkes inn
etter behov og jobbe med familier, nettverk
og enkeltmedlemmene over tid og i ulike fa

ser. Der familien kunne hatt en til to kontakt
personer som i samarbeid med familien sørger
for og samordner de ulike tiltakene en familie
trenger.
Et mangfold av tilbud
Vi trenger et mangfold av tilbud som kan til
passes den enkelte og deres nærmeste. Men
det skal heller ikke være slik at forskjellene i
hva som tilbys skal være vidt forskjellig av
hengig av hvor du bor. Vil et fleksibelt «pak
keforløp» for familier belastet av rus/psykiske
problemer være ønskelig og mulig?
Vi har allerede mange tilbud for pårørende,
men mange er ikke evaluert og mange tilbud
er lite kjent. Pårørendesenteret.no er en god
informativ nettside til pårørende som blant
annet tilstreber å bøte på sistnevnte. Pårøren
deprogrammet.no kan være en ressurs for an
satte som i større grad vil involvere pårørende.
Den nye pårørendeveilederen fra Helsedirek
toratet gir gode anbefalinger.
Basert på toppmøtet blir myndighetene an
befalt å jobbe med holdninger og kunnskap i
tjenestene, med systemene, lover og sentrale
føringer for å understøtte pårørendeinvolve
ring og samarbeid med familie og nettverk.
Rammer, strukturer og støtte som bidrar til at
fagpersoner kan og ønsker å jobbe med sam
mensatt problematikk og komplekse familie
samspill og vansker over tid og i ulike faser, må
på plass. Det bør være mulig å få til. Toppmø
tet og anbefalingene basert på kunnskapen
som ble delt der vil forhåpentligvis bidra i ut
viklingen frem mot dette.

Tone Larsen Hoel
Veien Videre
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Barn som
lengtar etter
ei hand å
halde i…
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Av I Eva Svendsen

Kvar står vi og
kvar går vi?
Eit skråblikk på toppmøtet om pårørendearbeidet innan psykisk helse og rus.
I år har Toppmøtet som Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse saman med 27 ulike or
ganisasjonar arrangerte, hatt pårørandearbei
det innan psykisk helse og rus som tema. Etter
å ha lese intervjua og lytta til presentasjonane
på møtet, har eg gjort meg nokre tankar. Eg
stiller meg spørsmålet: Kor mange konferans
ar, utgreiingar og lovendringar må til for at
barn og unge pårørande vert ivaretatt når eit
familiemedlem vert sjuk? I løpet av dei siste
50 åra er det gjort ei rekke undersøkingar på
korleis ulike psykiske lidingar og rusproblem
hjå foreldre, verkar inn på barna si utvikling og
livssituasjon. Vi har store mengder evidens
basert og erfaringsbasert kunnskap om kva
som må til for å forebygge psykisk liding hjå
barn og korleis ivareta barna som pårørande.
Utfordringane ligg i korleis vi får implementert
denne kunnskapen i tenestene og slik får sikra
at barna vert sett i tide slik at dei får livsvilkår
som forhindrar helseproblem i nye generasjo
nar.
Samarbeidsprosjekt om barn som
pårørande
På starten av 1990-talet var eg prosjektleiar
for eit treårig prosjekt: Notodden sjukehus,
psykiatrisk poliklinikk som fekk midlar frå Hel
sedirektoratet til å prøve ut ein modell for å
styrke samarbeidet mellom barnevernet og
vaksenpsykiatrien. Bakgrunnen for at vi søk
te midlar til dette prosjektet var at nokre av
oss i mange år hadde møtt pasientar som for
talte om ein barndom der mor eller far hadde
psykiske og/eller rusproblem, og som sjølve
hadde barn som streva. Vi ynskte å forebygge
psykisk liding i nye generasjonar ved å foku
sere på heile familien og sjå til at barna fekk
den hjelpa dei trong. Vi opplevde at det var
vanskeleg å få til konstruktive samarbeids
opplegg rundt familiane der barnevernet og

barne- og ungdomspsykiatrien var inne. Etter
at vi hadde sendt melding til barnevernet eller
BUP om at familien trengte hjelp, skjedde det
ofte at sakene ikkje vart fylgt opp. Anten had
de ikkje barnet store nok åtferdsvanskar eller
psykiske plager, eller så sette foreldra seg imot
å samarbeide. Vi meinte difor at det var behov
for praksisendringar, primært hjå barnevernet.
Dei skulda ofte på manglande personressurs
ar. Eller at situasjonen i familien ikkje var så al
vorleg at dei kunne bruke tvang der mor eller
far sette seg i mot forebyggande tiltak. Når vi
visste at dei var inne i familien med tiltak, had
de dei sjeldan tid til samarbeidsmøte.
Undervegs vart vi tvungne til sjå på eigen prak
sis og eigne haldingar. Mange av terapeutane
meinte det ikkje var vår jobb å ha fokus på bar
na – vi var trass i alt vaksenpsykiatrien. Snart
var det ingen nye saker som vart meldt inn til
prosjektet. Det var altfor tilfeldig kor vidt vi
sjekka ut om pasientane våre hadde barn og
om dei trong støtte og hjelp når mor eller far
var sjuk. Her var det behov for nye rutinar for
å ivareta dei pårørande sin situasjon. Ein ting
var å registrere at det var barn involvert, noko
anna var å få inn nødvendige støttetiltak. Kva
skulle til for at den einskilde terapeuten kunne
ta innover seg til dømes ein 5-åring sine opp
levingar når mor måtte leggast inn på psykia
trisk avdeling? Eit dikt eg skreiv i denne tida
lydde slik:
Barn som lengtar etter ei hand å halde i
Barn som drøymer om eit fang å sitte på
Barn som hungrar etter auger som ser
Kven er alle vi vaksne som kjem i berøring med
disse barnesinna?
Utan sjølve å bli rørte?
Ein av kollegaene mine sa det slik etter at pro
sjektet var gjennomført: Jeg startet med VG og
Dagbladets holdning til barnevernet og hadde
ingen kunnskap om hvordan forvaltningsorganet – barnevernet – jobbet. I løpet av prosjektVeien Videre
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perioden har jeg lært at vi i psykiatrien har et
klart ansvar her. Dette må vi ta på alvor. Men
det forutsetter at vi tør å ta innover oss barnas lidelser og prøver å forstå deres opplevelser av far eller mors sykdom.
Eit viktig funn vi gjorde i dette prosjektet var
at det ofte var veldig mange hjelpeinstans
ar inne i ei og same familie når ein fyrst kom
inn med hjelpetiltak. Men dei visste ikkje om
kvarandre. Gjennomgang av åtte saker, viste
at familiane var omgitt av ei stor «behand
lar-familie» på i alt 29 behandlarar frå 15 ulike
hjelpeinstansar. Ein refleksjon var at der be
handlingsnettverket forstod lite av ei sak, vart
desto fleire tiltak iverksett. Dette understreka
behovet for fora der ein kunne dele og utvide
forståinga for problema som familiane sleit
med. Slik kunne ein samordne tiltaka og få til
meir effektiv støtte og hjelp.
Eit anna funn var at det trengtest eigne stil
lingar som barnevernansvarleg som kunne
ha spesielt fokus på dei pårørande og barna
sin situasjon når mor eller far vart sjuk. Den
barnevernansvarlege måtte ha kompetanse
i samarbeid med barnevern, barne- og ung
domspsykiatrien (BUP) og helsestasjonane.
Vi meinte at føresetnaden for at dette skulle
ha ein positiv effekt var at vedkomande måt
te få vide fullmakter, stå for opplæring og at
han eller ho kunne gi råd og rettleiing til dei
andre tilsette. Elles kunne eit slikt tiltak lett ha
motsett verknad ved at ingen andre enn den
barnevernansvarlege ivaretok pårørandeper
spektivet.
Ein av konklusjonane våre var at vi trong å
endre den faglege tilnærminga vår frå eit in
dividperspektiv til eit familie- og generasjons
perspektiv. Fyrst då kunne vi få ivaretatt på
rørandeperspektivet i praksis og samstundes
sjå barna til foreldre med psykiske lidingar.
Familie- og generasjonsperspektiv
Det slo meg då eg høyrte innlegget til Frid
Hansen på toppmøtet at det framleis er eit
stykke fram før familie- og generasjonsper
spektivet er ei gjengs tilnærming. Ho sa at:
rusmiddelproblemene må identifiseres og
jobbes med i et familie- og generasjonsperspektiv. Et behandlingsperspektiv på den
som er voksen må innebære et forebyggende
perspektiv på neste generasjons barn. For å
lykkes med det må man tilby familieorientert
rusmiddelbehandling, og ikke bare individuelle
løsninger. Det må med andre ord dreie seg om
et pakkeforløp for hele familien.
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Dette kunne like godt vore sagt for 20 år si
dan innan heile psykisk helsefeltet. Kva er det
som hindrar oss i å sjå mennesket i sin sosiale
samanheng? Eg meiner det må gjennomfør
ast totale endringar i sjølve organiseringa av
tenestene våre, for å få til ei grunnleggande
endring i behandlingstilnærminga. Det er stor
fare for at etableringa av pakkeforløpa for dei
ulike psykiske lidingane vil føre til endå meir
individfokus og føre oss endå lengre vekk frå
familie- og generasjonsperspektivet. Eg er
redd for at etableringa av nye institusjonar,
som til dømes familieklinikkar, vil skape nye
avgrensingar og oppstykking av tilboda. Å org
anisere tiltak rundt og i samarbeid med fami
liane i deira nettverk, slik ACT-teama gjer for
nokre pasientgrupper, ville etter mi meining
auke sjansane for å tenke familie og nettverk.
Førebygging av psykisk liding i nye generasjo
nar ville bli ein nødvendig bonus.
Eigne barneansvarlege
I 2009 vart lova om spesialisthelsetjenester
m.m. endra slik at ein «…skal i nødvendig utstrekning ha barnearnsvarlig personell med
ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av
psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig
somatisk syke eller skadde personer.» §3-7a.
Og i løpet av hausten 2017 skal det i fylgje
pressemelding frå regjeringa den 9. januar
2016 bli eigne barnevernsansvarlege i psykisk
helsevern for barn og unge. Kva rolle desse
skal ha i forhold til den som er barneansvarleg
er kanskje enno uavklart?
I forhold til kvar vi var i 1995, har det skjedd
mykje når det gjeld å sjå barna innan psykisk
helsevern og rus ved innføringa av eigne bar
neansvarlege. Det representerer eit viktig
steg i rett retning og forhåpentlegvis blir flei
re barn inkludert i behandlingsprosessen. Men
barn som pårørande har framleis ingen juridisk
krav på helsehjelp. Det kan vere ei av årsakene
til at barn som blir registrert i vaksenpsykiatri
en og innan rus og psykisk helse i kommunane
ikkje får tilbod om støtte og hjelp for sin eigen
del. Og vi strir framleis med oppstykka tenest
er og manglande kommunikasjon mellom in
stansane.
Retten til helsetenester
I ei innstilling frå helse- og omsorgskomiteen,
om betre helsehjelp til barn i barnevernet, kjem
det fram at dei ambulante tenestene frå BUP
i barnevernsinstitusjonane skal styrkast frå

Vi må starte med å sjå at barna i
ei familie vert ramma når ein av
familiemedlemane har rus og/eller
psykiske problem.

hausten 2017. Det skal etablerast eigne om
sorgs- og behandlingsinstitusjonar for barn
som treng omsorg utanfor heimen med hjelp
frå helsetenesta (ein barnevernsinstitusjon i
to regionar i 2018, landsomfattande i 2020).
I tillegg skal det utviklast modellar og system
for tidleg utgreiing av psykiske helseplager,
bruk av digitale verktøy skal aukast og det
skal utarbeidast nasjonale føringar for innhald
i samarbeidsavtalane mellom kommunalt og
statleg barnevern, kommune og spesialisthel
seteneste.
Det er også tale om eit behov for å utgreie
ei «barnevernshelsereform» for å avklare
ansvarsforhold og få til ei betre samordning
mellom barnevern og psykiske helsetenester
samt rusomsorga.
I denne innstillinga er det barn som er under
omsorga til barnevernet som skal sikrast be
tre helsetenester, medan barn og unge som er
pårørande ikkje blir nemnt. Marius Sjømæling
etterlyser retten til helsehjelp også for des
se. Han har difor etter mi meining ein relevant
bodskap inn i toppmøtet 2017.
Kvar går vi?
Det gjennomgåande i alle innlegga på topp
møtet i år, var at tilbodet til pårørande ikkje er
gode nok og at det er behov for endringar når
det gjeld haldningar, fagperspektiv og lovverk.
Fokuset må endrast frå individ til familie og
nettverk. Når vi innan psykisk helse og rus for
framtida snakkar om individuelt tilrettelagte
tenester, må vi passe oss for at dette ikkje vil
kome til å bety individuelt tilrettelagte tilbod
berre for den sjuke, men også for heile famili
en. Skal vi få til dette, trengst det endringar i
haldningar både i samfunnet som heilheit og i
kvar einskild av oss. Spørsmålet eg sit att med
er kor vidt vi må tilbake til det heilt enkle og
organisere tenestene nedanfrå og opp, rundt
den einskilde brukar og dei pårørande. Tar vi
utgangspunkt i dei spesielle behova famili
en har og bygger tilboda utifrå dette, vil vi få
større fleksibilitet og betre sjansar for å treffe

riktig med dei tiltaka vi set i verk. Er dette ut
opi?
Vi må starte med å sjå at barna i ei familie vert
ramma når ein av familiemedlemane har rus
og/eller psykiske problem. Om vi kjem i kontakt
med desse barna, er det vanskelegare å leg
ge «saka» frå seg eller ekspedere den vidare,
dersom vi verkeleg tek innover oss og let oss
røre av barnet sin situasjon. Ansvaret vårt blir
oftast sterkare i møtet med den einskilde.
På same tid må vi sjå familien som eit system.
Det er difor naturleg å sjekke ut kva slags hjelp
som kan ha positive og langsiktige verknader
på heile systemet. Og samstundes må vi kun
ne tilby tiltak som er tilrettelagt etter den
einskilde sine behov. Korleis kan vi så utvikle
tenester på ein slik måte at faglege barrierar
og organisatoriske tilhøve ikkje hindrar oss i å
sjå heile familienettverket?
Innanfor institusjons-Noreg har eg sett pen
delen svinge frå trua på små institusjonar med
kort veg mellom pasientens behov og adminis
trative avgjerder til store einingar der pasient
og behandlar sjeldan eller aldri kjem i kontakt
med dei som tek faglege og økonomiske av
gjerder. Eg meiner at til mindre einingar vi har
og jo kortare veg det er mellom pasienten og
den som legg til rette for tilboda, til betre er
det. Eg trur difor på teamorganisering, dialo
gisk praksis og nettverkstilnæring om vi skal
kome vidare i implementeringa av den kunn
skapen vi allereie har.

Eva Svendsen
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17

Essay

Av I Olaug Nilssen

Kven har
skulda?
Kven har skulda for at mitt barn med
autisme ikkje sluttar å vere autistisk?

Olaug Nilssen

Er det eg, som ikkje klarer å gjennomføre eit
rigid diettopplegg? Er det eg, som ikkje prø
ver alle alternative tips og råd? Er det eg, som
ikkje pressar hardt nok i treningsopplegget? Er
det eg, som blir utslitt og må sjukmeldast når
vakenettene blir for heftige, eller uroa på dag
tid for intens?

barn på samme alder», blir avmaktskjensla
overveldande. Eg får det ikkje til, men eg bur
de fått det til.

Er det eg, som bestemmer at han skal gå på
ein spesialskule i staden for å definere ein
normalskulesituasjon som nyttig trening? Er
det eg, som blir såra av manglande respons på
kjærleikserklæringar? Er det eg, som blir såra
av at mine kjærteikn blir avvist? Er det eg, som
blir såra og sint av å bli slått og bitt? Er det eg,
som ikkje klarer å ha ansvaret åleine, og som
difor bestemmer at han skal vere på ein av
lastningsinstitusjon ein tredel av tida? Er det
eg, som ikkje elskar nok?
Det er lett å tru at det er slik det er. Men det er
det ikkje. Det er ikkje sonen min si skuld at han
har autisme og psykisk utviklingshemming.
Det er ikkje mi skuld heller.
I møte med hjelpeapparatet blir kjensla mi av
utilstrekkelegheit ofte forsterka. Ikkje når eg
får hjelp. Men når eg blir avvist, og avvisinga
er grunngjeven med at «foreldre har omsorgs
plikt for egne barn» eller «dette skiller seg
ikke tydelig ut fra omsorgsbehovet til andre
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Etter fem år i kamp med hjelpeinstansane,
innser eg at det er slik livet mitt kjem til å bli.
Sonen min treng hjelp og eg treng hjelp, og for
å få denne hjelpa til oss begge, må eg slåss. Eg
må slåss mot kunnskapsmangel, mot morali
sering, mot knappe ressursar, mot tildekkande
politikerspråk og mot mine eigne samanbrot.
Eg må slåss mot prestasjonsforventningane,
både dei eg sjølv har overfor barnet mitt, og
dei samfunnet pålegger meg, som mor til eit
barn med alvorlege utfordringar.
Men det er ikkje sonen min si skuld. Og det er
ikkje mi skuld heller. Han har autisme, og det
er ingens skuld. Eg veit mykje om kva som skal
til for at han skal få eit godt liv, men eg klarer
ikkje å gje han alt dette utan hjelp.
Eg skulle ikkje måtte skamme meg over dette.
Dei følgande tekstane er utdrag frå romanen
Tung tids tale, som ligg tett opp til mine eig
ne erfaringar, men som er litterært bearbeidd
og omarbeidd med omsyn til helsepersonells
tausheitsplikt.

OLAUG
NILSSEN
TUNG
TIDS
TALE
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Utdrag 1
EG RINGER til Forvaltningen og ber om å få snakke
med sakshandsamaren vår. Ho er ikkje på jobb. Eg
fortel kvinna på sentralbordet at vi er irriterte på at
vi står på venteliste og på at vi blir gåande og vente på
at ventetiltaket skal bli sett i verk. Det kan ikkje ho
gjere noko med, det er Etat for barn og unge som har
ansvaret for timeavlastning. Dette veit eg, men i staden
for å seie at eg veit det, og at eg heller får ringe dit og
høyre korleis det går, så begynner eg å klage på at vi
må vente, eg seier at det er uhøyrt at dei kan slå så
ettertrykkeleg fast at vi treng hjelp, for så å setje oss på
venteliste.
- Dette er politisk bestemt, det er ikkje noko eg
kan gjere noko med.
- Men eg har vel lov til å seie det!
- Vi kan ikkje ha ståande ledige plassar klare til
eitkvart vedtak, det kan vi ikkje.
Det er rimeleg. Eg veit det er rimeleg. Det er rimeleg
fordi det er dyrt å ha klar plassar til eitkvart vedtak, og
kommunen har ikkje råd til det.
- Det er jo rimeleg, seier eg,
det er rimeleg fordi det er andre i kommunen som
også treng hjelp, og fordi det kan hende dei treng hjelp
endå meir enn oss, og korleis skal dei i Forvaltningen
sitje og vite best om kven som treng hjelpa mest?
Dette veit eg og dette blir eg påmint om når eg snakkar
med hjelpe-etatane, når eg kjeftar, så seier dei:
- Vi har mange å tenke på!
og når dei seier dette, tenkjer eg at eg er flink
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til å skrive søknadar, medan andre ikkje klarer å skrive
desse søknadane i det heile tatt. Der eg brukar uttrykk
som «grunnlag for emosjonell tilknyting», skriv dei
kanskje berre HJELP OSS eller BARNET MITT ER
EIT MONSTER med store bokstavar og utropsteikn,
og kva veit eg, kva veit eg om andres katastrofer, eg er
jo ressurssterk, eg er jo sterk, eg latar ikkje lenger som
det er betre enn det er for å få ros for eigen innsats frå
sakshandsamarane og for å sleppe unna dommen deira
og påpeikninga om «omsorgsplikt for eigne barn».
- Hallo, er du der, seier dama på sentralbordet.
- Det er jo rimeleg, gjentar eg, og eg tenkjer
på historier om autistiske barn sett i bur av foreldra,
om funksjonshemma barn gøymde bort på loftet, om
mødre som drep barna sine og seg sjølv. Det får meg til
å seie det ein gong til,
- Det er jo rimeleg, seier eg, og merkar at ho
pustar djupt inn, som om ho tek sats, og så begynner
eg å spekulere på om ho tenkjer at det er til pass for
meg å forstå dette, til pass for meg å forstå at det er
rimeleg at eg må vente på denne hjelpa. Eg lurer på
kva slags hjelp ho sjølv treng og ber om. Lurer på
korleis ho sjølv blir møtt når ho ber om hjelp, både
privat i eigen familie, blant vener og offentleg. Så
begynner eg å grine. Det er ikkje for å påverke noko
som helst, gråten renn berre ut av meg. Og ho blir
mjuk i målet og seier at eg får ringe igjen seinare, eg
seier:
- Det er ikkje for å påverke deg.
- Nei då, svarer ho,
- Eg er berre sliten.

Veien Videre
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Utdrag 2
Det regnar. Snøen smeltar sakte og iskantane i vegane
og på gåstiane blir harde, glatte svullar. Vi må vere
inne på tredje dagen, for ungane har vore sjuke etter
tur, og det er framleis ingen stader å gå for oss som
følgjer 48-timarsregelen.
Du drar meg inntil deg, du klemmer hardt, og eg lar
meg gjerne klemme, det skjer ikkje for ofte. Men i dag
er du lattermild og vill, og vil også knipe, du tar etter
augo, eg dyttar handa venleg vekk, du tar tak i munnen
og drar til mens du hyler av latter. Det er sjølvsagt
vondt. Eg dyttar igjen, og må unna for å summe meg,
men eg kjem ikkje fri, du held fast, først drar du i
halsen på genseren, så får du tak i bh-en framme og
drar meg ned etter den, eg blir sint, må unna, kjenner
det jage gjennom heile kroppen, no må eg vekk, men
du er sterk og held meg fast, eg dyttar deg bestemt ned
og sit eit øyeblikk i ro på sofakanten og summar meg
før eg byrjar å reise meg, men før eg har kome opp i
ståande, hiv du deg rundt og slenger beina omkring
magen min, held meg fast igjen og hylskrattar. No
tar eg hardt tak i beina og drar deg av, eg må unna,
må telle til ti, minst, puste, veit det, du må ut, du må
ut og bruke kroppen umiddelbart, for dette går ikkje.
Veslebror nærmar seg, synest det er spennande, set seg
heilt inntil deg, og du lar deg ikkje be to gongar, gir
ein hard klem og stikk fingrane inn i munnen hans,
eg må berre dra deg unna, for han grin, sjølvsagt, og
eg seier at han må gå vekk, han får heller gå opp på
loftet til yngstemann, men det er urettferdig, klagar
veslebror, og det er det. Eg ringer faren din og seier at
han må kome heim frå jobb, han sukkar ikkje eingong,
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visste før han reiste at det fort kunne bli umogeleg for
meg å klare dette åleine i dag.
Først ein dotur.
Du ler og hoppar, eg må kle av deg i rykk, for du hiv
deg stadig etter meg for å henge deg rundt halsen
min, eg får ikkje gjort anna enn å byte bleia di, må gje
opp å få deg til å sitje i ro på do, du hoppar opp igjen
kvar gong eg hjelper deg ned på setet. Eg kan ikkje
trene på handvask når du er så vill, eg vaskar hendene
dine med ein klut og tar på ny bleie, du har begynt
med vaksenbleier, dei er så svære at vi måtte bestille
eit større bosspann. Ei stund brukte eg å snike nokre
overskotsposar opp i spannet til naboen, men etter at
BiR ein dag hadde køyrt forbi og gløymt å ta med våre
dunkar, så slutta naboen med å setje ut spannet sitt
kvelden før, i staden venta han kvar veke til vi hadde
plassert vårt, og eg tenkte ja ja, det er jo rimeleg, og
dessutan ein form for ordlaus kommunikasjon, og det
set vi jo pris på borte hos oss.
Då eg ringte og bestilte spannet, opplyste dama på
telefonen igjen og igjen om at det kosta det dobbelte
av eit alminneleg spann, og at det var berekna på
husstandar med utleigedel, til slutt sa eg berre:
- Eg har eit funksjonshemma barn som brukar
store bleier.
- Å ja, sa ho.
Når vi er ferdige på badet, spring du inn på rommet
til veslebror din og turnar i køyesenga, eg lar deg gjere
det, men eg følgjer med, vil ikkje at du skal få tid og
høve til å dra i klistremerkene eller øydelegge noko
anna, så når du byrjar å vise interesse for dinosaurane
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på veggen, ber eg deg komme. Du høyrer ikkje på
meg, men pirkar ivrig i kanten på Bracchiosaurusen,
så eg må ta tak i deg og prøver å få deg med meg ut av
senga. Det blir eit nytt basketak, handa inn i munnen
på nytt, det er like vondt denne gongen, men no har eg
målet og middelet klart for meg, så eg toler det, og får
deg til slutt på beina, samsundes som eg høyrer faren
din kome inn døra oppe. Ungane ropar. Pappa svarer.
Eg kjenner at angsten slepper, endå eg ikkje var klar
over at eg hadde han.
Med ei hand på ryggen spring du i den retning
eg vil ha deg, og etter ei akrobatisk øving for oss begge,
har eg fått på deg regnkleda. Utanfor ligg det framleis
blaute snøkladdar, og du går inn på trampolina for å
ete av snøen. Til slutt byrjar du å hoppe, og eg trekkjer
eit lettelsens sukk, endeleg kroppsutfalding med
meining. Eg lener meg mot veggen og lukkar auga,
etter ei stund høyrer eg at sprettinga har gitt seg, du
står heilt i ro, og eg veit kva som skjer, men det er
for seint, så eg ventar litt til, og så ber eg deg bli med
inn for å byte bleie igjen. Du ler og hyler og tar etter
augo mine, eg må snu deg rundt så du ikkje skal stå
andsynes meg, du hoppar opp og ned på krakken, får
tak i ein tannbørste, eg lar deg ha han sjølv om eg veit
du no tyggjer han sund, så er du sysselsett mens eg
vaskar deg.
Ute igjen får eg deg i bilen, og eg set på musikken
frå Phantom of the Opera for å avreagere. Når vi
har kome inn til sentrum har humøret mitt kome
seg såpass at eg syng med på ariane, då ler du glad i
baksetet, og eg kan endeleg smile til deg igjen.
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Utdrag 3
Eg lokkar med ei rosin for å få deg ut frå trampolina,
veit at enkelte synest eg brukar forsterkarar for ofte,
men eg har slutta å bry meg om fordømmelsen som
ligg i påpeikinga av dette. Du burde ikkje gi han
forsterkarar så ofte, nei vel, du er for utolmodig, ja vel,
du må ta den tida det tar, det gjer eg. Farvel. No skal vi
på biltur.
Vi kjem oss i bilen. Eg set på musikk. Vi køyrer av
garde, som vi pleier. Eg kjem på at eg ikkje har ringt
tilbake til Etat for barn og unge i dag, men kjenner
blodet rase mot hovudet av tanken på diagnosen, så eg
skyv tankane vekk.
Det nyttige raseriet har kome etter din autisme, det
eg hadde av sinne tidlegare, resulterte aldri i iskald
meistring, det gav berre auka hjelpeløyse. Eg kan
hugse episodar som fekk meg til å føle meg krenka,
men raseriet som fulgte fekk berre utløp i indre
dialogar og baktaling saman med andre med frynsete
motstandskraft. Om eg skulle prøve å ta igjen eller ta
opp noko, så klarte eg det ikkje, eg seig i staden saman
ved kvart minste motargument og mista kvar smule av
autoritet eg måtte ha.
Men eg tok jo også ofte feil. Krenkingane
var som regel berre bagatellar, situasjonar som eg i
dag tenkjer var heilt urimelege å bry seg med. Og
eg tar framleis feil. Eg mistolkar og misforstår i alle
slags samanhengar, og når det gjeld din tilstand, set
eg saman forklaringar basert på eit samansurium
av prøveresultat og anekdoter frå internett, prøver
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meg fram i blinde mens hjelpeapparatet følgjer
halvhjerta med i bakgrunnen. Dei veit det jo:
Du har autisme.
Det er ei gåte, men det har skjedd før.
Eg har ikkje autisme. Eg er eit normalt menneske
med normale reaksjonar. Det er ikkje noko gåtefullt
med meg.
Du nynnar i baksetet. Eg ser på deg, og du ser rett
fram.
«Jeg tror jeg elsker deg» seier du.
Eg stoppar bilen.
Skrur av musikken.
Snur meg.
- Eg elskar deg også.
Framleis ser du rett fram, rett inn i stolryggen
framfor deg. Eg skjønar brått kor du har det frå, og
syng:
«Jeg skrev i rutens morgendugg», eg ventar,
ser på deg, og du svarer:
«Jeg tror jeg elsker deg».
Eg held fram:
«Men våren kom og isen gikk og hun seilte
sin vei».
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Av I Guro Waksvik, tekst og foto

Forskning ble film
Levekårsstudien «Barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer» har resultert i to filmer. «Jannes historie» hadde førpremiere under Toppmøte 2017. – Responsen var slik vi hadde håpet. Filmen skapte refleksjoner, tanker og spørsmål, sier general
sekretær Marius Sjømæling i Barn av rusmisbrukere (BAR).
– Vi var i Skottland, og ble inspirert av en un
dersøkelse de hadde gjennomført. Flere hun
dre registrerte unge omsorgsgivere ble spurt
om belastninger og bekymringer i hverdagen.
Vi mente undersøkelsen var interessant. I Nor
ge er det gjort lite studier på belastninger og
traumer hos barn som vokser opp med rus og
psykisk sykdom, der barna er blitt spurt. Vi vet
at de blir skadelidende voksne når de ikke får
hjelp. Det var ikke gjort en like omfattende
studie i Norge, forteller Sjømæling.
Den skotske studien viser at unge omsorgs
givere har lite tid sammen med venner, få
muligheter til å delta regelmessig i sport eller
andre fritidsaktiviteter, og at de bruker mye
tid på omsorg. Sjømæling og kollegene i BAR
kontaktet Helsedirektoratet og Helse- og om
sorgsdepartementet, og fortalte om den skot
ske undersøkelsen.
– Vi drev god gammeldags lobbyvirksomhet,
og hadde noen tanker og ideer direktoratet og
departementet kunne ta med seg videre i for
bindelse med multisenterstudien av barn som
pårørende. Vi var heldige. Vi møtte en ildsjel i
Helse- og omsorgsdepartementet som tenkte
at dette måtte vi få til.
De tre organisasjonene Voksne for Barn, BAR
og Landsforeningen for barnevernsbarn (LfB)
var med i prosessen fra første dag.
– Vi var med på å utarbeide premissene til
Helsedirektoratet, og samarbeidet videre med
dem underveis. Vi deltok i alt, med unntak av
intervjuene og transkriberingen av disse, for
teller Sjømæling.
Ut til skoler og barnehager
I 2015 publiserte Helsedirektoratet leve
kårsstudien, som er signert Elin Kufås, Anne
Faugli, Bente Weimand.
– Selve rapporten sier mye vi allerede vet. Vi
synes det er bra at forskning slår fast at våre

NY FILM: Filmen «Jannes historie» ble vist under
Toppmøte 2017. Den er basert på kunnskap fra levekårsstudien «Barn og ungdom som har foreldre
med rusmiddelproblemer».

opplevelser og erfaringer stemmer. Så startet
diskusjonen om hvordan vi best kunne formid
le rapporten.
Skulle de lage en barnevennlig bok, et e-læ
ringsverktøy for å implementere og spre inn
holdet, eller en film. Valget falt på to filmer. De
tre organisasjonene med BAR som prosjektle
der, fikk i oppdrag å lage og gjennomføre fil
mene i 2016. Resultatet er «Jannes historie»
rettet mot ungdom, og «Martines hemmelig
het», en to minutters animasjonsfilm rettet
mot barnehage og barneskole.
– Martine har med seg en skygge, og av og til
er det ikke greit å ta med seg noen hjem. Vi
tenker filmen gir et godt grunnlag for samtale
mellom barn og voksne. Et spørsmål kan være
hva Martine kan gjøre med tankene sine når
hun har det tungt.
Filmene egner seg like godt for barn og unge,
som for voksne og hjelpere som ønsker å få et
innblikk i unge omsorgsgiveres hverdag.
– Nå samarbeider vi med departementet og
direktoratet om bred lansering av filmene. Må
let er å få filmene ut til skoler og barnehager.
Vi skal også legge på tekster i flere språk, og
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TRYGGE VOKSNE: Tusenvis av barn bærer på store hemmeligheter og våger ikke si noe i frykt for konsekvensene. – Det er viktig at noen ser, og at familien får hjelp. Mange barn er fulle av håp om at noen skal
se og gjøre noe, sier generalsekretær Marius Sjømæling i BAR.

muligens klippe ut små biter fra «Jannes histo
rie» til bruk i blant annet sosiale media.
Rettighetsløse
– Barn som er aktive omsorgsgivere mangler
alle rettigheter. Så lenge ingen ser tydelige
symptomer blir de sviktet. De får ikke hjelp.
Det er en stor misforståelse at Norge har lov
verk som pålegger å gi barn informasjon. At
mamma og pappa blir spurt om de har barn,
betyr ikke at barna har en rettighet. Ingen må
informere barna, og i så fall kun når foreldrene
samtykker, understreker Sjømæling.
BAR er en bruker- og interesseorganisasjon
for barn i alle aldre som opplever foreldres rus
bruk som en belastning. Hovedmålet å frem
me barn av rusmisbrukeres kunnskap, erfaring,
posisjon og stemme i samfunnet. Sjømæling
var initiativtaker til BAR, som ble stiftet i
2009. Han har vokst opp med en rusmisbru
kende og psykisk syk mor, og har lang erfaring
med å være barn som pårørende.
– Fellesnevneren for mange i vår organisa
sjon er at vi har engasjert oss på bakgrunn av
våre erfaringer. Vi tenker flere må våge å være
trygge voksne som stoler på magefølelsen. En
lærer, en fritidsleder eller en nabo som ser, og
gjør noe. Jeg tror det vil få mye større betyd
ning enn en gigantisk barnevernsreform.
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Tusenvis av barn går på selvstyr. De føler
skam, bærer på store hemmeligheter og vå
ger ikke si noe i frykt for konsekvensene. Et
av filmens budskap er: Snakk med noen. Så får
kanskje både du og mamma hjelp.
– Det er viktig at noen ser, og at familien får
hjelp. Mange barn er fulle av håp om at noen
skal se og gjøre noe. Mange vet, og altfor få
gjør noe. Det skyldes manglende forståelse
og kunnskap. Jeg tror ikke disse problemene
løses bare med en ny lov, konkluderer Sjømæ
ling.
Han er glad Nasjonalt senter for erfarings
kompetanse innen psykisk helse har gått
noen steg når det gjelder rus.
– Senteret kurser erfaringskonsulenter fra
hele landet, og blant dem er det mange med
rusbakgrunn. Det er flott at rus nå inkluderes.

Av I Eskil Skjeldal
På vår hjemmeside, www.erfaringskompetanse.no, har vi en fast spalte som heter Forskeren forklarer. Her løfter vi jevnlig frem ny forskning på brukere og pårørende. Forskerne får
de samme spørsmålene, og må svare kort på noen enkle spørsmål. Håpet er å få formidlet ny
kunnskap på en enkel måte. Under følger to eksempler på to studier fra pårørendesektoren:

Forskeren forklarer:

Møtet er det viktigste
Førstelektor Helene Hanssen (Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag) om familie
relasjonens betydning for pårørendes behov.
-Hva er prosjektets innhold?
-Vi ville få kunnskap om hvilke behov pårørende
opplever å ha overfor helsetjenesten og hvordan
de har erfart å bli møtt. Vi var interessert i erfa
ringene til pårørende generelt, ikke bare nær
meste pårørende. Studien omfatter pårørende
til personer med ulike diagnoser, både somatiske,
psykiske og rusrelaterte. Vi gjorde en spørreskje
maundersøkelse, der vi la ut et spørreskjema på
ulike nettsteder og facebook-sider. Skjemaet
hadde både avkrysningsspørsmål og åpne spørs
mål der de som svarte kunne uttrykke seg med
egne ord. 110 pårørende svarte på spørreskjema.
I tillegg hadde vi gruppeintervju med to grupper
av pårørende, som ble rekruttert gjennom et på
rørendesenter, for å få mer nyansert kunnskap
enn det som et spørreskjema kan gi.
-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut
av dette?
-Vi stilte spørsmål om hvilken sosial relasjon det
var mellom den pårørende og den de var pårøren
de til (partner, foreldre/barn, venn, søsken, etc.),
hvilke oppgaver den pårørende hadde (omsorg,
praktiske oppgaver, økonomi, e.l.) og hvilken type
kontakt de hadde med helsetjenesten (samar
beidspartner, informant, representant, osv.). Vi
spurte også om deres behov og ønsker overfor
hjelpeapparatet, både for egen del og for den
de var pårørende til, og de erfaringene de hadde
fra sine møter med helsetjenesten. Vi var vide
re opptatt av om de hadde behov for støtte og
hjelp for egen del og hvilken betydning det had
de for dem å ha kontakt med andre pårørende og
med egne støttetilbud for pårørende.
-Hva fant dere?
-Det viktigste for pårørende var hvordan de ble
møtt; å oppleve seg som et synlig og respektert
menneske i møte med helsepersonell. Dette
innebar å oppleve respekt og gjensidighet, bli
informert og hørt i spørsmål som angår en selv
og den en er pårørende til, å bli vist omsorg og

ikke minst å bli sett på som en medspiller i mot
setning til å føle seg som en brysom person eller
som en motpart. Den familiære relasjonen til den
man var pårørende til (ektefelle, voksne barn, for
eldre) var viktig for hvilke behov pårørende had
de for konkret hjelp og støtte. Kontakt med andre
pårørende hadde stor betydning for de fleste,
men det kunne ta flere år og var nokså tilfeldig
hvordan en ble kjent med pårørendetilbud.
-Hvorfor er dette viktige resultater?
-Et viktig resultat var at pårørendes behov for
hjelp og støtte var nokså likt, uavhengig av hvil
ken diagnose den de var pårørende til hadde,
men var forskjellig ut fra om de var pårørende
til egen partner, et voksent barn eller egne for
eldre: Pårørende til egen partner hadde behov
for hjelp til å fortsette et naturlig samliv som
partnere, samtidig som de var pårørende, mens
pårørende til egne barn/foreldre hadde behov
for hjelp til å kunne løsrive seg mer, slik at de
kunne ha mer selvstendige liv selv om de hadde
omfattende oppgaver som pårørende.
Dette tyder på at det å være pårørende utfor
drer de naturlige familiære rollene. Dette er vik
tig kunnskap for at helsetjenesten skal kunne
møte den enkelte pårørendes og pasient/bru
kers behov på en god måte. Våre funn under
streker betydningen av at helsepersonell mø
ter pårørende med respekt og åpenhet og ser
den enkelte pårørende og pasient/bruker både
individuelt og relasjonelt. Det trengs tverrfag
lige støttetilbud for pårørende i tillegg til de
diagnosebaserte. Helsepersonell må være kjent
med og informere om ulike støttetilbud, gjerne
skriftlig, slik at den pårørende kan hente dette
fram hvis behovet melder seg.
Vil du vite mer om prosjektet
og prosjektets resultater? Ta
kontakt med Helene Hanssen:
helene.hanssen@uis.no
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Av I Guro Waksvik, tekst og foto

Gode erfaringer
fra Bodø
Målet med Pårørendeprosjektet i Bodø var
å styrke de ansattes bevissthet og rutiner
i møte med pårørende. – Vi erfarte fort at
det var et stort behov for et tilbud til de pårørende. Derfor utvidet vi prosjektbeskrivelsen, og fikk midler til et lavterskeltilbud,
forteller prosjektleder Camilla Viktoria Johansen,

– Pårørende får altfor lite informasjon. De
trenger kunnskap om lovverk, begreper og
rettigheter, innsikt i kommunale prosesser og
realistiske forventninger. De trenger også å
vite forskjellen mellom kommunal- og spesi
alisthelsetjenesten. Vi erfarte at vår viktigste
oppgave ble å bygge bro mellom publikum og
tjenestene, forteller Johansen.
Hun er vernepleier, livslang pårørende, sty
remedlem i Landsforeningen for Pårørende
innen Psykisk helse (LPP) Salten, og nestle
der i Rådet for psykisk helse. På Toppmøte
2017 fortalte hun om erfaringene fra Bodø,
sammen med Rita K. Klausen, forsker ved Sen
ter for omsorgsforskning Nord, Norges Arktis
ke Universitet.
– Prosjektet viser at det er behov for et lavter
skeltilbud for pårørende. Jeg skulle ønske alle
kommuner hadde et liknende tilbud. Om det
skal inkluderes i tjenestene eller skilles ut, er
jeg usikker på, sier Klausen.
Bakgrunnen for prosjektet var et behov for
systematisk pårørendesamarbeid innenfor
Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
i Bodø kommune. Nasjonale føringer krever
anerkjennelse av de pårørende som en viktig
ressurs og samarbeidspartner.
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Brannslokking
Tilbudet ble publisert på kommunens nettsi
de. I løpet av prosjektperioden ble Johansen
kontaktet av om lag 30 pårørende. Noen ble
henvist fra ansatte i kommunen, andre hadde
hørt eller lest om tilbudet, og tok kontakt på
telefon eller mail.
– Det ble mye brannslokking. Vi møtte fortvil
te barn, foreldre og voksne barn. Mange var
foreldre til unge narkomane. De sto midt i en
verden de bare har sett på tv, med langing og
torpedoer. Vi møtte hele følelsesspekteret,
bekymring, skuffelse og sorg. Mange ante ikke
hvor de skulle begynne. Andre trengte noen
å snakke med over tid. Det var også flere som
ringte til oss istedenfor primærkontakten, for
teller Johansen.
Hun mener erfaringen som pårørende er nyt
tig, og en god inngangsport til dialog.
– Jeg kunne starte med å si at jeg møtte dem
som et medmenneske som kan forstå litt. For
meg er det ofte noe gjenkjennbart, jeg kan
kjenne fortvilelsen på kroppen. I dag er jeg
uendelig glad for at jeg har vokst opp med
psykisk syk mamma. Det gir meg et annet inn
blikk enn andre helsepersonell, sier Johansen.
Til tross for lovnad om midler til videre drift ble
det av flere årsaker likevel ikke søkt. Prosjektet
ble avsluttet.
– Jeg synes det er trasig. Det viser sårbarheten
med prosjekter, de havner fort på prosjektkir
kegården. Så snart midlene forsvinner, avvi
kles prosjektet. Jeg tror ikke nødvendigvis på
rørende trenger egne tjenester. Men så lenge
arbeid med pårørende ikke er implementert i
tjenestene, er det kanskje nødvendig med et
eget tilbud.

BROBYGGER: – Vår viktigste oppgave var å bygge bro mellom publikum og tjenestene, sier Camilla Viktoria Johansen (tv). Hun deltok på Toppmøte 2017 sammen med Rita K. Klausen.

En enkel veileder
Nedleggelse til tross, det er kommet mye godt
ut av prosjektet.
– De ansatte er absolutt kommet et steg vide
re. Vi møtte mange fantastiske ansatte som
ville lære. I samtale med oss fikk de ideer om
hvordan de ville møte pårørende. Nå tenker de
mer pårørende i sammenheng med brukeren,
forteller Johansen.
Også når det gjelder de ansatte mener hun de
kunne gjort mye mer, uten at det ville koste
kommunen så mye.
– Det har med trygghet å gjøre. Hva man kan
si, og hvilke begrensninger taushetsplikten
medfører. De ansatte må forstå fortvilte på
rørende som dundrer på døra. I kommunens
modell er det ikke tatt høyde for pårørendes
behov i tildeling av tjenester. De ansatte må
bruke indirekte tid. Det er ikke enkelt når opp
gavene er mange og ressursene få. Det kan
ikke være opp til den enkelte ansattes be
vissthet. Det må være noen tydelige føringer,
slår Johansen fast.
I forbindelse med prosjektet ble rapporten
«Pårørendesamarbeid i Oppfølgingstjenesten
psykisk helse og rus» publisert. Den er et nyt
tig verktøy for ansatte i kommunene, og har
overføringsverdi til andre kommuner. Den kan
lastet ned fra NAPHAs nettsider.
– Det er en tydelig, kortfattet veileder. Les og
bruk, oppfordrer Johansen.

Vanntett skott
– Det er kjempeviktig å spre erfaringene fra
Bodø til ledere og beslutningstaker. Kjenner
de ikke til at det er behov for slike tjenester,
søker de ikke om midler, understreker Klausen.
Klausen er emneredaktør for brukermed
virkning i www.omsorgsbiblioteket.no, som er
en del av Helsebiblioteket. Hun har skrevet en
oppsummering av kunnskap om brukermed
virkning i psykisk helsearbeid. Denne oppsum
meringen kan man laste ned fra omsorgsbi
bliotekets nettside. Nå er hun i sluttspurten
med en ny kunnskapsoppsummering, som om
handler brukermedvirkning i demensomsorg.
– Jeg tror vi har mye å lære av demensomsor
gen. Der er brukere, pårørende og helsetje
nesten i en kontinuerlig samarbeidsprosess.
Dessverre er det ikke alltid slik innen psykisk
helsearbeid. Vi har mye å lære av hverandre,
men ofte ser det ut til å være vanntette skott
mellom de ulike fagområdene. Jeg tror vi må
tenke mer tverrfaglig for å imøtekomme de
sammensatte utfordringene i kommunene,
sier hun.
Pårørendeprosjektet startet opp i august
2015, og var i sin helhet finansiert med midler
fra Nordland Fylkeskommune. I tillegg til pro
sjektleder var Jostein Jakobsen ansatt i halv
stilling som erfaringskonsulent. Prosjektet
ble avviklet 31.03.2017. Johansen er nå i jobb
som klinisk konsulent i psykoseteamet ved
Salten distriktspsykiatriske senter (dps).
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Av I Eskil Skjeldal

Forskeren forklarer:

Fastlegen kan bli betre
til å hjelpe barn med
sjuke foreldre
Frøydis Gullbrå, forskar og fastlege, har nyleg tatt doktorgrad ved Universitetet i Bergen
om barn som pårørande i møte med fastlegen. Prosjekt har vore tilknytta allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.
-Kva handlar prosjektet om?
-Vi veit at det er meir sannsynleg at barn som
veks opp med sjuke foreldre får eigne helse
plager og psykososiale vanskar. I 2010 kom
nye lover i Norge som skulle sikre rettane til
desse barna. I dette prosjektet har vi sett sø
kelys på korleis fastlegar kan hjelpe barn som
har psykisk sjuke, alvorleg fysisk sjuke eller
rusbrukande foreldre. Gjennom gruppe-inter
vju av fastlegar og ungdom som har vakse
opp med sjuk eller rusbrukande forelder, og
via individuelle intervju med sjuke eller rusbru
kande foreldre, har vi fått informasjon om dei
involverte sine erfaringar og ynskje på dette
området.
-Kva for spørsmål stilte du for å finne ut
av dette?
-Vi spurte fastlegar om kva erfaringar dei
hadde med å hjelpe barna av deira pasientar
med rusproblem, psykisk sjukdom eller alvor
leg fysisk sjukdom. Dei blei bedne om å ta med
pasient-historier til intervjua, og der kom fram
mange historier, både der dei som fastlege
kunne hjelpe, men også der dei fann det van
skeleg å bidra. Ungdom og sjuke foreldre blei

spurt om korleis kvardagen deira vart påverka
av foreldre sine vanskar eller sjukdom. Dei vart
også spurt om kva som kunne vere til hjelp for
barna i familien, kva behov dei kjente på og dei
vart utfordra på korleis dei tenkte ein fastlege
kunne gjere situasjonen lettare for barna.
-Kva fann du?
-Fastlegane kunne hjelpe ved rådgiving, ved å
gi informasjon og ved samarbeid med andre.
Dei tok ofte ikkje opp problemstillinga med
barna på grunn av tidspress eller frykt for å
belaste sjuk forelder. Ungdommar med sjuk
forelder ynskjer å bli forstått som vanlege
ungdommar med utfordrande heimesituasjon.
Dei ynskte at fastlegen spurte om heimesitu
asjon med sjuke foreldre, gav informasjon om
tilstand og fann meistringsstrategiar. Sjuke
foreldre trengte anerkjenning frå fastlegen på
at dei er foreldre som gjer sitt beste for barna
sine. På same tid trengte dei råd frå fastlegen
i høve korleis støtte og snakke med barna om
sjukdom.
-Kvifor er dette viktige funn?
-Det har vore gjort svært få studiar på fastle
Veien Videre
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Det at sjuke foreldre
og barn av sjuke
foreldre ynskjer råd
og hjelp frå fastlegen,
medan fastlegane
kan vere redd for å ta
opp problemstillinga,
er viktig ny kunnskap

Frøydis Gullbrå

gen si rolle i høve barn som pårørande tidlega
re, difor er denne studien viktig. Funna viser
oss tydeleg at fastlegen kan ha ei viktig rolle
overfor ei sårbar gruppe som ofte blir oversett.
Å få tatt opp problemstillinga om korleis barna
har det når foreldra er sjuke, er det viktigaste!
Fastlegane må tørre å spørje om barna, og dei
må hugse på dei.
- Har du avdekt nokre nye kunnskapshull
ved hjelp av denne studien?
- Det at sjuke foreldre og barn av sjuke foreldre
ynskjer råd og hjelp frå fastlegen, medan fast
legane kan vere redd for å ta opp problemstil
linga, er viktig ny kunnskap. Frykta fastlegane
kjenner på for å ta opp problemstillinga med
barna sin situasjon under foreldre sin sjukdom,
kan vere overdimensjonert og uhensiktsmes
sig. Det at både sjuke foreldre og barn av sjuke
foreldre treng anerkjenning på at dei ynskjer
ha vanlege liv, samtidig som dei treng råd og
hjelp, er også nyttig ny kunnskap.
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- Korleis har du ivareteke brukarinvol
veringa gjennom forskingsprosessen?
-Vi har involvert brukarorganisasjonar i rekrut
tering av informantar, og gruppeleiarar for
ungdomsgrupper har vore deltakarar under
intervju. Problemstillinga med korleis ein fast
lege kan hjelpe barn med sjuke foreldre, er be
lyst gjennom intervju med brukarar, både sjuke
foreldre og ungdom med sjuke foreldre
Vil du vite meir om prosjektet?
Ta kontakt med Frøydis Gullbrå:
Froydis.Gullbra@uib.no

Kronikk

Av I Anita Vatland

På seg selv kjenner
man ingen andre
Så sitter du her og skal forsøke å finne veien videre. Du er med på en reise som du ikke
vet hvor ender. Du har blitt «pårørende». Men ikke er det rørende og ikke føler du deg på.
Snarere som møll som svermer og leter etter et lys i mørket.
Maktesløs. Sint. Redd for hva fremtiden brin
ger. Bekymret for ungene. Stresset fordi du
vet at du igjen må be sjefen om forståelse i en
ny periode. Eller du må gå til legen for å få en
sykmelding, ikke fordi du selv er syk, men som
trengs fordi du må få livet til å henge sammen
nå mens bunnen er slått ut. Du vet fra før at
det blir mye som faller på deg. Lånet forfaller
den 30. Det er ingen andre enn deg som tar
ansvar.
Årsakene er like varierte som livet. Mannen er
blitt syk. Mor er på kjøret igjen. De tunge tan
kene har tatt tak i din søster og gjør at hun
bare ser svart-svart-svart på alt. Du har blitt
redd for å være alene med sønnen din nå fordi
når han blir sint, har han så mange krefter at
han kan lykkes med kvelertaket sitt. Dere or
ker ikke lenger se på at lille Lykke ikke spiser
og bare blir en skygge som sklir ut av livet sitt
mellom hendene på dere.
Du er ikke alene!
Det er mange som vet hvordan du har det.
Men det er ikke likt for noen. Å være pårøren
de til noen som enten man kan se er syke eller
hvor det ikke synes utenpå, har likevel mange
likheter for de som er rundt. Vi blir med på en
reise hvor turen går inn i ukjent farvann. Vi kan
være i samme hus, men mange ganger i for
skjellige rom. Andre kan vite hva du opplever,
men det er bare du som kan si hva som er vik
tig i din situasjon og for din familie eller den du
er glad i. Så derfor er det viktig at du vet: Du er
ikke alene!
800 000 andre
Hver dag er det 1 av 6 nordmenn som har det
som deg. De har i kort eller lang tid vært nær

noen som ble født syke, har langsomt blitt
syk eller plutselig fått en ny livssituasjon over
natten når ulykke eller sykdom rammer. Pårø
rendealliansen gjennomførte Pårørendeun
dersøkelsen 2016 i fjor1 og fikk 3 127 svar. De
forteller mye om hvordan pårørende har det
og hva de synes er viktig. Her er noen punkter:
• 6 av 10 bor sammen med den de er
pårørende til.
• Mange opplever at de er psykolog,
praktisk hjelper, sykepleier, advokat,
sosionom, taxisjåfør og en som beta
ler regninger.
• Over 50 % hjelper til mellom 1-10 t. i
uka. 25 % hjelper 30 t. eller mer.
• Det er vanligst å være pårørende til
foreldre, partner, barn under 18 år og
barn over 18 år, samt til søsken.
• Nesten like mange er pårørende til
psykiske syke (45 %) som til fysisk
syke (45 %). Pårørende til avhengige
er på nær 11 %.
• Pårørende er mest bekymret over
hvordan det å være pårørende påvirker
familien, at de ikke får nok hjelp, å bli
stresset av jobb og omsorgsansvar, å
være bekymret for økonomi eller egen
helse.
• Mange pårørende setter etter en tid
seg selv sist og får dårlig helse, dårlig
søvn, føler seg konstant stresset og
blir sosialt isolert.
• Mange faller utfor i jobb og blir uføre
eller langtidssykemeldt.

1 https://parorendealliansen.no/2017/parorendeundersokelsen-2016resultater-raske-fakta/
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Kommentarene forteller mye mer
Her er noen sitater fra de som er pårørende
innen rus og psykisk helse:
Hva man gjør som pårørende:
• «Konstant i beredskap. Kan ikke sette
antall timer på det i uka. En konstant
utrygghet. Må øve oss på å leve med
denne sykdommen/sårbarheten».
• «Være sosialt nettverk og hoggestab
be når dagene er tunge».
• «Passer på at søsteren min med spi
seforstyrrelser spiser mat. Og støtter
henne etter hun har spist så hun ikke
går og spyr det opp igjen».
Hvordan det påvirker egen helse
• «Påvirker enkelte ganger i den grad at
man skulle ønske å bli tatt vare på litt
selv også - ikke alltid være den «ster
ke», den med handling og initiativ.
Tungt noen ganger å ikke ha «positivi
tet» rundt seg når man selv er utstyrt
med godt humør - blir påvirket nega
tivt».
• «Det er ikke brukerne som man hjel
per som utgjør at det er vanskelig selv
om det også er krevende. Men det er
møte med systemet som ikke er bru
kerorientert, dårlig organisert, dårlig
ledelse, dårlig kompetanse som sliter
meg som pårørende helt ut».
• «Jeg har mye dårlig samvittighet pga
manglende overskudd ifb. mine friske
barn».
Hva man er bekymret for
• «Frustrerende å være den som vil hjel
pe en som ikke vil ha hjelp».
• «At den jeg er pårørende til skal få til
bakefall/bli sykere og få et dårligere liv.
At jeg selv skal sørge meg syk».
• «Bekymrer meg for oss som familie og
for økonomien».
• «Hvordan dette påvirker barna».
• «At jeg ikke gjør det som er riktig. Er
ikke profesjonell».
• «Hvordan det er med på å ødelegge
forholdet til partner».
Om du kjenner deg igjen i en eller flere av dis
se, så kan du se at det er mange som har det
som deg selv om ingen har det akkurat som
deg. På seg selv kan man kjenne seg igjen
også i andre.
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Tilbud om kurs,
utdanning og å
få snakke med
andre i samme
situasjon er
økende

Ta på egen surstoffmaske
Når du reiser med fly får alle en innføring i
nødutganger og hvordan man skal ta på egen
oksygenmaske før man hjelper andre. Sånn er
det lov å tenke om seg selv også når man er
nær noen som trenger hjelp og støtte uten at
man skal gå til grunne selv. Det er mange ulike
måter å få hjelp på. Her skal du få vite om noen
gode nettsteder for deg som er pårørende:
• https://helsenorge.no/parorende/
tilbud-for-parorende-innen-psykiskhelse-og-rus
• https://helsedirektoratet.no/
retningslinjer/parorendeveileder
• www.parorendesenteret.no
• www.piosenteret.no
• www.veiledningssenter.no
• www.erfaringskompetanse.no
Hjelpetilbudene er økende og det bør du ut
nytte. Finn hjelp til det du trenger hjelp til og
som gir deg mest tilbake. Det er lett å si jada
– men viktig å gjøre det!
Lys i tunnelen
Noe er i endring. Det er mer fokus på pårøren
de. Noen rettigheter har blitt forbedret. Tilbud
om kurs, utdanning og å få snakke med andre
i samme situasjon er økende. Men det er enda
mye igjen. Samarbeid med fagfolk og ulike tje
nester kan absolutt forbedres. Kompetanse

og forståelse for møtet med pårørende har
behov for å øke hos mange. Å tenke helhet i
det som tilbys og se pårørende som en ressurs,
men også en part, er viktig. Vi er i samme hus
som den syke, men ikke alltid i samme rom. Vi
har behov for egen tid og å få påfyll uten at
det gir oss dårlig samvittighet eller at vi føler
vi prioriterer den syke bort om vi tar tid til oss
selv, søsken, forholdet eller jobben. Å få av
lastning for egen del som pårørende er viktig,
ikke bare å få avlastning fra den man er pårø
rende til. Her har mange kommuner en lang vei
igjen i å innse dette.
Videre har vi alle mye å gjøre på å få bort skam
og skyldfølelse som særlig mange pårørende
innenfor rus og psykiatri sliter med!
Derfor: Når du føler deg som møllen som virrer rundt, leter etter lys, flakker hit og dit og
ikke finner noe sted å lande – vit at der ute
er det mange andre som deg og mange andre
som jobber FOR deg. Forskere, organisasjoner,
helseansatte, politikere og fagfolk – mange
begynner nå å dra i samme retning for å få til
endringer for en bedre situasjon for pårørende.
Sammen vil vi forandre situasjonen for pårørende i Helse-Norge, til å bli den ressursen
mange sier vi er, til å samsvare med det tilbudet vi får. Det må være balanse i dette regnskapet, ellers blir pårørende selv de nye pasientene.

Anita Vatland
Leder Pårørendealliansen
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Artikkel

Av I Alice Kjellevold, Professor UiS Institutt for helsefag

Styrket
pårørendestøtte
Kommunenes plikt til å støtte pårørende
Fra 1.oktober 2017 får kommunene en tyde
ligere plikt til å gi støtte til pårørende som har
særlig tyngende omsorgsarbeid. Bestemmel
sen finner vi i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester og lyder slik:
«§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende.
Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:
1. opplæring og veiledning
2. avlastningstiltak
3. omsorgsstønad».

Professor Alice Kjellevold,
UiS Institutt for helsefag
Denne lovbestemmelsen tydeliggjør et kom
munalt ansvar overfor pårørende med særlig
tyngende omsorgsoppgaver. Rent pedago
gisk er dette en viktig lovendring.
Samtidig er det grunn til å spørre om denne
bestemmelsen møter det klart uttalte beho
vet for støtte som pårørende har formulert
over tid, som regjeringen selv har påpekt og
Stortinget sluttet opp om ved tilslutning til
blant annet «Pårørendeprogrammet 2020».
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Det skal være et program for en aktiv og fram
tidsrettet pårørendepolitikk og har som mål
setning å synliggjøre, anerkjenne og støtte
pårørende, samt bedre samspillet mellom hel
se- og omsorgstjenesten, pasienten/brukeren
og hans eller hennes nærmeste pårørende. I
programmet er det tydelig vektlagt å sikre at
pårørende får nødvendig opplæring og veiled
ning, samt annen form for støtte.
Lovgivning er ett virkemiddel for å nå målene
om bedret pårørendestøtte i helse- og om
sorgstjenesten. Det er et nødvendig, men ikke
et tilstrekkelig virkemiddel, hvis staten vil sikre
at kommunene oppfyller de målene for pårø
rendestøtte som er formulert.
Nedenfor skal vi se nærmere på betydningen
av denne lovendringen. Hvor langt går nå
kommunenes plikter når det gjelder å støtte
pårørende til pasienter og brukere? Og i for
lengelsen av det; er det gode grunner for å
argumentere for et enda tydeligere og mer
omfattende ansvar for kommunene overfor
pårørende.
Bestemmelsen gjelder personer med
særlig tyngende omsorgsarbeid
Bestemmelsen retter seg mot pårørende som
har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det er
de pårørende som utfører et særlig tyngende
omsorgsarbeid som skal tilbys nødvendig på
rørendestøtte blant annet i form av opplæring
og veiledning, avlastningstiltak og omsorgs
stønad. Hva som er særlig tyngende om
sorgsarbeid kan likestilles med det kommunen
måtte ha dekket med andre tjenester dersom
arbeidet ikke ble utført av den pårørende. Det
betyr praktiske husholdningsoppgaver og an
nen praktisk bistand, og personlig hjelp for å
dekke grunnleggende behov som mat, drikke
og hygiene. Vurderingen skal gjøres konkret

i det enkelte tilfelle og kommunen vil måtte
trekke inn både den arbeidstiden pårørende
bruker og den arbeidsbelastningen omsorgs
arbeidet medfører, herunder både den fysis
ke og den psykiske belastningen. Pårørende
skal høres og tilbudet skal så langt som mulig
utformes i samarbeid med pasient/bruker og
pårørende.
For pårørende som ikke vurderes å ha et sær
lig tyngende omsorgsarbeid er det ingen sær
skilt bestemmelse om plikt for kommunen til
pårørendestøtte. Særlig for pårørende hvor
det ikke er det praktiske omsorgsarbeidet som
er det dominerende, men den psykiske merbe
lastningen ved å være pårørende til en person
som er syk over tid – særlig ved rus eller psy
kiske lidelse – er det grunn til å argumentere
for en utvidelse av den personkretsen som
skal ha krav på pårørendestøtte. Etter gjel
dende lovgivning må det vises til kommunens
generelle plikt til å gi tilbud for å forebygge
utvikling av helseskade eller vises til at kom

munen alltid kan gi støtte utover det den har
plikt til. Det er særlig behovet for råd og vei
ledning (herunder emosjonell støtte) som kan
være sentralt for pårørende med en psykisk
omsorgsbelastning.
Opplæring og veiledning
Opplæring og veiledning fra en kompetent
helse- og omsorgstjeneste er av vesentlig be
tydning for pårørende til personer med alvor
lig somatisk sykdom eller skade, personer med
psykisk sykdom eller personer med rusmid
delavhengighet. Opplæring og veiledning kan
forebygge utvikling av helseproblemer hos
den pårørende. Det kan gi den pårørende nød
vendig støtte og bidra til at den pårørende blir
i bedre stand til å involvere seg i pasientens el
ler brukerens helsetilstand og helsehjelp. Opp
læring og veiledning er ofte en forutsetning
for pårørendes medvirkning og gir grunnlag
for helse- og omsorgspersonellets samarbeid
med pårørende.
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Noen pårørende til personer med alvorlig
sykdom utfører arbeid som egentlig
må karakteriseres som helsehjelp og
som i utgangspunktet skal utføres av
helsepersonell.

Lovbestemmelsen pålegger kommunen å tilby
opplæring og veiledning til personer med sær
lig tyngende omsorgsarbeid. Det er veiledning
og opplæring i tilknytning til de arbeidsopp
gaver som følger av det særlig tyngende om
sorgsarbeidet. Formålet med veiledningen er
å gjøre den pårørende best mulig i stand til å
mestre omsorgsarbeidet. Det er med andre ord
tiltak for at den pårørende skal være i stand til
å ivareta pasienten/brukeren på en forsvarlig
måte. Pårørende skal styrkes i omsorgsrollen.
Men formålet må også være å forebygge ut
vikling av helseproblemer hos den pårørende.
Opplæringen og veiledningen skal ha som
formål å være forebyggende når det gjelder
den pårørendes egen helsesituasjon. Veiled
ningen må ta sikte på å styrke den pårørendes
egenmestring.
Kommunens plikt til opplæring og veiledning
rettet mot pårørende med særlig tyngende
omsorgsarbeid kan altså både være rettet
mot den pårørendes omsorgsrolle, men også
mot den pårørende sin ivaretakelse av egen
omsorg.
Også pårørende som ikke faller inn under
gruppen særlig tyngende omsorgsarbeid kan
ha behov for informasjon, råd, veiledning og
opplæring. Det er derfor viktig å holde fram at
kommunene har en generell informasjons- og
veiledningsplikt. For det første har kommu
nen plikter etter forvaltningsloven § 11, som
gir kommunen en alminnelig veiledningsplikt
slik at den enkelte skal kunne ivareta sine in
teresser i bestemte saker på best mulig måte.
For det andre har kommunen opplysningsplikt
som skal hjelpe den enkelte til å kunne ivareta
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sine rettigheter, jf. pasient- og brukerrettig
hetsloven § 2-1 a fjerde ledd. Plikten til infor
masjon, råd og veiledning følger for det tredje
av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3. Alle
disse bestemmelsene vil også være relevan
te å påberope for pårørende; også pårørende
som ikke har særlig tyngende omsorgsarbeid.
I tillegg har nærmeste pårørende en rett til
informasjon om pasientens helsetilstand og
den helsehjelpen som ytes dersom pasien
ten/brukeren samtykker, forholdene tilsier
det eller pasienten/brukeren åpenbart ikke
selv er i stand til å ivareta sine interesser, jf.
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3. Det
hadde imidlertid vært ønskelig at kommune
ne tydelig ble pålagt å tilby pårørende råd og
veiledning når pårørende melder et nødvendig
behov, og særlig da tilbud rettet mot den på
rørendes egen livssituasjon.
Noen pårørende til personer med alvorlig syk
dom utfører arbeid som egentlig må karakteri
seres som helsehjelp og som i utgangspunktet
skal utføres av helsepersonell. Arbeidet som
sådan trenger totalt sett ikke bli vurdert som
særlig tyngende omsorgsarbeid. Når pårøren
de blir overlatt slikt arbeid bør den pårørende
vurderes som helsepersonellets medhjelper
(helsepersonelloven § 5) og på det grunnla
get følges opp med den opplæring og veiled
ning det er behov for. Dette er et ikke-tema i
dagens faglige og politiske føringer.
Avlastningstiltak og omsorgsstønad
Avlastning og omsorgsstønad er tjenester
kommunen skal gi tilbud om. Ved den nye
lovbestemmelsen om pårørendestøtte er det
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tydelig at disse tjenestene er rettet mot på
rørende, og da pårørende som har særlig tyn
gende omsorgsarbeid.
Avlastningstiltak kan gis ut fra ulike behov
og organiseres på ulik måte. Avlastningstiltak
kan gis både i hjemmet til pasienten/brukeren
og utenfor hjemmet. Formålet er blant annet
å gi den pårørende nødvendig fritid og ferie,
gi mulighet for at den pårørende kan delta i
vanlig samfunnsliv og hindre overbelastning.
Tilbudet skal være faglig forsvarlig, individuelt
tilrettelagt og koordinert med andre hjelpetil
tak.
Formålet med omsorgsstønad er at kommu
nen skal støtte pårørende som ønsker å påta
seg særlig tyngende omsorgsarbeid. Stønad
en skal være basert på individuell vurdering.
Dersom det også tildeles hjelpestønad, skal
hjelpestønad anvendes først og kommunen
kan ta hensyn til hjelpestønaden ved tilde
ling av omsorgsstønad (lov om folketrygd §
6-4 sjette ledd). Stønaden er pensjonsgiven
de, skattepliktig og skal beregnes tilsvarende
lønnsnivået til kommunal hjemmehjelper. I til
legg må det presiseres at det skal inngås ar
beidsavtale eventuelt oppdragsavtale mellom
den pårørende og kommunen.
Dersom det var et reelt ønske om styrket på
rørendestøtte burde det vært grunnlag for å
rettighetsfeste avlastningstiltak og omsorgs
stønad for pårørende med særlig tyngende
omsorgsarbeid. Rettighetsfestning er et vel
anerkjent virkemiddel for å sikre en bestemt
personkrets (her personer med særlig tyngen
de omsorgsarbeid) bestemte tjenester (her
tilgang på avlastningstiltak og/eller omsorgs
lønn). Gjennom rettighetsfestning skapes en
felles forpliktende norm. Rettighetsfestnin
gen skal sikre at kommunen ikke setter til side
prioriteringer som det på nasjonalt nivå er
enighet om.
Det skal legges stor vekt på hva pasienten/
brukeren og pårørende selv mener, tjeneste
ne skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov,
og det bør tas hensyn til pasienters/brukeres
og pårørendes behov for forutsigbarhet og
fleksibilitet. Det bør tilsi at omsorgsstønad og
avlastningstiltak reguleres som rettigheter i
pasient- og brukerrettighetsloven, i tillegg til
reguleringen av kommunens plikt til å sørge
for slike tjenester. Det er ved rettighetsfest
ning at pårørendes mulighet til selv å bestem
me, i samråd med den de er pårørende til, kan
sikres. En rettighetsfestning vil tvinge fram at
det legges vesentlig vekt på hva pårørende
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mener er det beste tiltaket, og ikke hva kom
munen vurderer som best for pasient/bruker
og pårørende. Det er grunn til å spørre hvorfor
det fortsatt skal holdes fast ved at kommu
nen skal stå fritt til å bestemme det endelige
hjelpetilbudet, også når det ikke er i tråd med
pasientens/brukerens og pårørendes ønsker.
Pårørendestøtte må fortsatt løftes fram
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, som
trer i kraft 1. oktober 2017, pålegger kommu
nene helt tydelig å tilby støtte til pårørende
med særlig tyngende omsorgsansvar. Det be
tyr at kommunene må sikre seg tilstrekkelig
kompetanse og sette av tilstrekkelige midler
for å oppfylle denne plikten til støtte. Det er
en plikt hvor støtten skal rette seg mot å styr
ke pårørende i sin omsorgsrolle, men som også
skal gi den pårørende støtte til egen mestring
av sin livssituasjon. Tiltakene og tjenestene
kan kommunene yte selv eller inngå avtale
med andre som har kompetanse på pårøren
deområde og som kan yte relevante tjenester
(helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte
ledd).
Også pårørende som ikke faller inn under per
sonkretsen «personer med særlig tyngende
omsorgsansvar» kan ha et nødvendig behov
for støtte. Det kan være behov for informasjon,
råd og veiledning, men også avlastningstiltak.
Kommunene har en viss plikt til å gi informa
sjon og veiledning etter forvaltningsloven og
helselovgivningen. I tillegg er det klart at det
alltid er en adgang for kommunene å yte støt
te til pårørende utover den lovbestemte plik
ten. Det er all grunn til å dokumentere overfor
kommunene hvor viktig pårørendestøtte er
sett i et forebyggende perspektiv.
Overfor statlige myndigheter, som har et klart
mål om at pårørende skal ha en tydelig plass
i helse- og omsorgstjenesten, er det fortsatt
behov for å dokumentere pårørendes situa
sjon, behov og belastninger. Det må vises til
ytterligere virkemidler for å oppnå målene om
synliggjøring, anerkjennelse, bedret samspill
og opprettholdelse av pårørendeomsorg på
dagens nivå.

Anbefalinger

Av I Arnhild Lauveng

Anbefalinger
fra Toppmøte 2017
Hovedanbefaling: Tjenestene anbefales å ha både individet og individets familie og
nettverk i fokus. Pasienter/brukere og pårørende må ses i sin sosiale situasjon og i sammenheng med sine nære relasjoner. Vi lever sammenvevde liv, familier har helhetlige problemer. Barna må i særdeleshet ivaretas.
Begrunnelse: Psykiske lidelser og rusproble
mer utspiller seg i relasjoner og påvirker alle i
en familie og nettverket. Familier har helhet
lige problemer og alle i en familie bør bli sett
og tilbys den hjelp de er i behov av. Å ivareta
pårørende og familier er nødvendig både for
å forebygge helseplager hos den enkelte på
rørende, for å forebygge vansker i neste ge
nerasjon og for at de pårørende skal kunne
fortsette å være en ressurs for den som har
rus og/eller psykisk lidelse. Dette er også god
samfunnsøkonomi. Å involvere pårørende i til
takene rundt den med problemer kan videre gi
bedre effekt av tiltakene som iverksettes og
ikke minst bidra til et bedre liv for brukeren, og
er anbefalt god faglig praksis.
Angående anbefalingene: Anbefalingene er
basert på en innholdsanalyse av referatene
fra samtalene rundt bordene på toppmøte
2017. De referatførte poengene (se skjema
et til slutt) er gruppert og deretter forsøkt
formulert som anbefalinger, inndelt i fire
grupper. Gruppesamtalene tok utgangspunkt
i spørsmål utformet av Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse
på bakgrunn av de innspill vi har fått og den
kunnskap vi har om utfordringer på pårøren
defeltet. Et annet møte, med annen sammen
setning og annet tematisk fokus, ville kunne
kommet til andre anbefalinger. Pårørende og

pasienter er ingen homogen gruppe, slik at
ikke alle vil ønske mindre individfokus og mer
pårørendeinvolvering. Det er derfor viktig at
utformingen av tjenesten tar hensyn til be
tydningen av fleksibilitet og ulike behov.
Anbefalingene:
1 Holdninger
Det er behov for å utvide det sterke individ
fokuset innen psykisk helsefeltet til å også
omfatte brukerens familie og nettverk. Det er
behov for å arbeide med holdninger og stigma
innen rus og psykisk helse, inkludert fordom
mer mot pårørende som «brysomme». Bruker
nes – og pårørendes kunnskap bør anerkjen
nes og benyttes mer.
2 Kunnskap

Fagpersoner trenger mer kunnskap om pårø
rendearbeid og familiearbeid, dette bør også
vektlegges mer i utdanningene. Fagpersoner
trenger praktisk kompetanse i å involvere fa
milien, ta vanskelige samtaler og å snakke
med barn. Det trengs verktøy, metoder og
rutiner for pårørendeinvolvering. Fagperso
ner trenger økt kunnskap om lovverk og andre
faggruppers kompetanse for å bli tryggere til
å samarbeide med pårørende og familier. Det
er behov for generell folkeopplysning om på
rørendes behov og rettigheter.
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3 Systemer

Det er behov for mer samarbeid mellom tje
nestene og mer helhetlig tenkning rundt fa
milier og tiltakene som tilbys. Det er behov for
bedre organisering og samordning av tjenest
ene. Pårørendearbeid og pårørendesamarbeid
trenger trygg ledelsesforankring. Det er behov
for økonomiske insentiver, rammer og føringer
som understøtter at familiearbeid, familie- og
nettverkssamarbeid og pårørendeinvolvering
blir prioritert. Arbeid med en hel familie og/el
ler nettverk kan kreve mer tid og må ikke straf
fes økonomisk. Det er behov for fleksible og
tilgjengelige tjenester, inkludert psykososiale
tiltak. Forebygging, lavterskeltilbud, døgnkon
tinuerlig tilgjengelighet og tidlig intervensjon
bør prioriteres.
4 Lover og sentrale føringer
Det trengs mer opplæring i anvendelse av
taushetspliktreglene. Slik det er nå, kan taus
hetsplikten oppleves som et hinder for pårø
rende. Lover og overordnende føringer bør
tilpasses så pårørende og familiearbeid får
økt fokus. Dagens lovverk kan oppleves som
en hindring for å ivareta barn som pårørende.
Formelle rettigheter for barn kan bidra til at de
i økt grad ses, snakkes med og ivaretas.
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Skjemavedlegg:
Toppmøtet i mai hadde fokus på fremtidens
samarbeid mellom pårørende og helsetje
nestene innen psykisk helse og rus. De 100
deltagerne på møtet representerte sentrale
pårørende- og brukermiljø, utdanningsinstitu
sjoner, fagorganisasjoner, forskermiljø, helse
direktoratet, ansatte på ulike nivå i 1.- og
2.-linjen i helsetjenesten og politikere. Hvilke
utfordringer står vi overfor? Hva må endres og
hvorfor? Hvordan kan tjenestene bedre hjelpe,
støtte og samarbeide med pårørende og fa
milier og nettverk i de utfordringer og belast
ninger de står i? Det var tema som ble belyst
fra ulike perspektiv og drøftet av deltakerne
i gruppesamtaler. Her følger anbefalingene
gruppert punktvis i det skjemaet senteret ut
arbeidet:

Holdninger

Kunnskap

Lover og sentrale
føringer

Systemer

Det er behov for å
endre det sterke
individfokuset
innen psykisk
helsefeltet.

Fagpersoner
trenger mer
kunnskap om
pårørendearbeid
og familiearbeid,
dette må også
vektlegges mer i
utdanningene.

Taushetsplikten
kan oppleves
som et hinder for
pårørende.

Det er behov for
bedre organisering
av tjenestene, og
pårørendearbeid
trenger trygg
ledelsesforankring.

Brukernes – og
pårørendes
kompetanse bør
benyttes mer.

Fagpersoner
trenger økt
kunnskap om
lovverk og andre
faggruppers
kompetanse for
å bli tryggere til å
samarbeide med
pårørende og
familier.

Dagens lovverk
oppleves som
en hindring for å
ivareta barn som
pårørende. Søsken
som pårørende har
også få rettigheter.

Det er behov for
mer samarbeid
mellom tjenestene
og mer helhetlig
tenkning.

Det er behov for
å arbeide med
holdninger og
stigma, inkludert
fordommer mot
pårørende som
«brysomme».

Fagpersoner
trenger praktisk
kompetanse i å
involvere familien,
ta vanskelige
samtaler, og å
snakke med barn.

Lover og
overordnende
føringer bør
tilpasses for å
gi mer fokus på
pårørende og
familiearbeid.

Det er behov for en
annen økonomisk
organisering,
mer tid, og at
pårørendearbeid
ikke straffes
økonomisk.

Det trengs verktøy,
metoder og rutiner
for pårørende
involvering.

Det er behov
for fleksible og
tilgjengelige
tjenester, inkludert
psykososiale tiltak.
Forebygging,
lavterskeltilbud og
tidlig intervensjon
må prioriteres.

Det er behov
for generell
folkeopplysning om
pårørendes behov
og rettigheter.
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NY BOK OM BRUKERMEDVIRKNING I FREMTIDENS
RUS- OG PSYKISK HELSE-TJENESTER

p r i s kr . 349,Til salgs i nettbutikken på
www.erfaringskompetanse.no

Bryter Norge internasjonale menneskerettigheter med den omfattende
bruken av tvang i psykisk helsevern? Hva taper vi om brukere og de
pårørende ikke får være med å definere fremtidens psykiske helsetjenester? Hva fant dikteren Olav H. Hauge i schizofreniens grenseerfaringer? Kan skjønnlitteraturen bedre fange inn de ordløse psykiske
erfaringene enn det kliniske medisinspråket? Og hvorfor legges det så
stor vekt på diagnoser i Helse-Norge når vi samtidig vet at kunnskapsgrunnlaget er utsatt for sterk kritikk? I denne boken bringer vi inn fag
og erfaring. Alvor og håp. Vi viser grenselandet mellom det unormale
og det normale og hvordan kunsten kan vise vei. Med denne boken
får du 400 sider med refleksjon og ny kunnskap.

forfattere |
eva marit svendsen
gunnar brox haugen
tor-johan ekeland
mette ellingsdalen
gunn helen kristiansen
arnhild lauveng
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reidun norvoll
petter andreas ringen
christine rosenqvist
astrid borchgrevink lund
thorvald stoltenberg
jan inge sørbø

anne-grethe terjesen
lars amund vaage
astrid karine weber
knut olav åmås
trond fjetland aarre
eskil skjeldal

ANGÅR
DET MEG?
– et hefte om valg og
valgdeltagelse.
PRIS KR.

50,-

Til salgs i nettbutikken på
www.erfaringskompetanse.no

INDIVIDUELL
PLAN
– et verktøy for å tilpasse
tjenester til person
PRIS KR.

75,-

Til salgs i nettbutikken på
www.erfaringskompetanse.no

Veien Videre

47

Design og trykk: Reklamehuset Wera 90503

MEDARRANGØRER
TOPPMØTE 2017
»» ADHD Norge

»» Norsk psykiatrisk forening

»» Ahus, forskningsgruppen «Brukeres og
pårørendes erfaringer»

»» Norsk psykologforening

»» A-larm

»» Norsk sykepleierforbund
»» Nasjonal kompetansetjeneste for læring
og mestring innen helse
(NK LMH)

»» Angstringen
»» Barn av rusmisbrukere (BAR)

»» Pårørendealliansen

»» Bipolarforeningen

»» Pårørendesenteret i Oslo (PiO)

»» Høyskolen i Oslo og Akershus

»» Pårørendesenteret i Stavanger

»» Høgskolen i Volda

»» Rådet for psykisk helse

»» Landsforeningen for Pårørende innen
Psykisk helse (LPP)

»» Selvhjelp Norge

»» Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)

»» SEPREP

»» Mental Helse

»» Senter for omsorgsforskning,
UiT/Norges Arktiske Universitet

»» Mental helse, Hjelpetelefonen
»» Nasjonalt kompetansesenter for psykisk
helsearbeid (NAPHA)

»» VID vitenskapelige høgskole
»» Norsk Forening for Familieterapi

»» Norsk Forening for Familieterapi

Serienummer: 2017:4
ISSN 1891-6163
ISBN 978-82-93171-36-2

KONTAKT OSS GJERNE
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
PB 298 Sentrum, 3701 Skien
post@erfaringskompetanse.no

9 788293 171362

www.erfaringskompetanse.no

