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Forord

Barn som pårørende
26. april 2018 inviterte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, sammen
med 19 samarbeidspartnere, til et toppmøte. Vi
gjør dette hvert år fordi vi tror på toppmøtets idé
og hensikt: Å lage en arena der fag, erfaring og
politikere kan møtes. En arena for samtaler i fellesskap. En arena der vi sammen kan inspireres til å
trekke i samme retning.
Årets toppmøte var spesielt. For første gang inviterte vi til et toppmøte der de vi skulle snakke om
ikke var til stede: Barn og unge som er pårørende
til foreldre/foresatte/søsken til mennesker med
rusvansker og/eller psykisk uhelse. I utgangspunktet var dette uheldig. Men grunnen var enkel: Vi
måtte skjerme de yngste fra den oppmerksomheten en dag som et toppmøte ville gitt dem. Men
deres fravær gjorde deltakerne ekstra nærværende. Dagen var preget av et stort ansvar. Det lå en
stor forpliktelse i å snakke på vegne av andre.
Vi vil ikke svartmale situasjonen for alle barn som
er pårørende. Vi vet at mange lever gode liv. Vi vet
at mange får god støtte og hjelp. Vi vet at ikke
alle har de samme behovene. Mange tjenester
fungerer fint. Men ikke alle opplever vår innsats
som god nok. Derfor kjente alle deltagerne på et
særskilt ansvar for å huske på de som har det aller
verst. De som faller mellom alle stoler. De vi ikke
oppdager, de som glipper for oss, av ulike grunner.
De vi ikke ser.
Vårt senter har en plikt til å lytte til den enkeltes
perspektiv. Ikke minst til de som ikke så lett kan
prosedere på egne vegne. De som er for små til å

verbalt forsvare seg. Toppmøtet viste oss at vi må
tenke svært bredt om samarbeidet mellom skole
og barnehage og de ulike helsetjenestene. Vi må
snakke om jus og rettigheter. Om barns emosjonelle utvikling. Om at vi kanskje må utfordre privatlivets fred i andres hjem og familier.
Det er vårt håp etter denne dagen at vi sammen
forplikter oss på å lage enda bedre ordninger, slik
at flere barn som trenger det kan bli fanget opp
tidligst mulig. Det er viktig at vi har folkevalgte
som kan rigge et enda bedre system slik at ulike
sektorer kan samarbeide enda bedre for de barn og
unge som trenger det.
Selv om toppmøtet er over, er ikke hverdagen over
for alle de barn og unge som fortsatt lever i utfordrende livssituasjoner. Derfor ville vi også i år lage
et magasin, slik at vi ikke skal glemme at dette er
en tematikk som vi må ha med oss, hver dag, inn i
folkehelsearbeidet for bedre psykisk helse for barn
og unge. Essensen fra toppmøtet er systematisert
og videreformidlet til helsemyndighetene. Anbefalingene, som er trukket ut fra alle samtalene rundt
bordene på toppmøtet, finnes i dette heftet. I tillegg finner du intervjuer med bidragsytere denne
dagen og tekster fra mennesker som arbeider tett
på barn og unge. Vårt håp er at dette magasinet vil
føre til en vedvarende og stor oppmerksomhet til
de barn og unge som ønsker å få en mer oversiktlig
og trygg hverdag.
God lesning.

Hilde Hem 					 Eskil Skjeldal
Daglig leder
Seniorrådgiver og prosjektansvarlig
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Fra kunnskap
til handling
– Vi har et særskilt ansvar for de barna vi ikke ser, de som faller mellom alle stoler. Vi har
en plikt til å jobbe for at akkurat disse barna skal få den hjelpen de trenger, understreker
daglig leder Hilde Hem i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
Hun åpnet Toppmøte 2018, som ble arrangert i Oslo i april.

– Barn som pårørende er et viktig tema som
fortjener stor oppmerksomhet. Vi må erkjenne
at barn som pårørende er en gruppe som er
altfor usynlig for helsetjenestene, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og
omsorgsdepartementet.
Pasientens helsetjeneste og regjeringens
strategiplan for god psykisk helse, Mestre hele
livet, er skritt i riktig retning. Visjonen er å sikre
tidligere, raskere og bedre hjelp.
– Rus og psykisk helse er ikke like lett å
snakke om som andre sykdommer. Det er fortsatt tabubelagt, og vi trenger mer åpenhet og
kunnskap. Møte med barn krever klokskap og
kunnskap, og vi må tørre å vise følelser, sier
statssekretæren, som ser fram til å motta nye
anbefalinger fra årets toppmøte.
Det var fjerde gang kompetansesenteret inviterte til toppmøte, i år med tema barn som
pårørende. Møtet er en arena for dialog og
kunnskapsutveksling mellom fag, politikk og
erfaring. Fellesnevneren er engasjement og
et sterkt ønske om å sikre at de barna som
lever under vanskelige forhold får rett hjelp i
tide.
Familieperspektivet
– Ikke lytt med munnen full av ord, vær åpen,
og ikke trekk stigen opp etter deg. La andre
komme etter, oppfordrer psykiater og universitetslektor Anne Kristine Bergem ved OsloMet.
Sykdom får konsekvenser for alle i familien,

både av praktisk, økonomisk og følelsesmessig art. Utfordringen er å bli flinkere til å
oppdage, støtte og hjelpe barn som har det
vanskelig hjemme.
– Barn trenger hjelp til å speile vanskelige
følelser. De trenger tid, oppmerksomhet,
trøst og stimuli fra viktige voksenpersoner i
familien eller i nærmiljøet. At en voksen bryr
seg, kan utgjøre en forskjell, sier Bergem.
Barn må få kunnskap og forståelig informasjon fra helsevesenet om sykdommen og
hvordan sykdommen påvirker hverdagen. De
trenger konkrete råd og en forklaring. Det er
utrolig hva barn kan klare å stå i hvis de får en
skikkelig forklaring.
– Det er et stort individfokus i psykisk helsevern. Skal vi hjelpe barn som pårørende må vi
ha et familieperspektiv, hevder Bergem.
Alliansen med foreldrene kan bli utfordret hvis
vi spør hvordan det går med foreldrerollen.
Men er du i krise, står bekymring for barna ofte
øverst på lista.
– Vi må legge til grunn at foreldre vil det
beste for barna sine. Men av og til kan de
trenge hjelp til å finne ut hva det er. Og vi må
spørre barna hvordan de har det, og gi dem en
mulighet til å snakke om det som er vondt.
Chat gir muligheter
– Lytt til barns signaler, vis at du ser og forstår,
bry deg, tro på dem og skap tillit. Si det videre
når det er nødvendig, aksjoner hvis du må.
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Statssekretær Anne Grethe Erlandsen håper pasientens helsetjeneste og regjeringens strategiplan for
god psykisk helse vil bidra til å sikre tidligere, raskere og bedre hjelp for barn som pårørende.

Oppfordringen kommer fra forskerne Elin
Kufås og Anne Faugli. De har begge vært med
på «Når lyset knapt slipper inn», en studie av
chat-samtaler med barn og ungdom i alderen
8-18 år på BARsnakk, en chattetjeneste for
barn som har foreldre med rusmiddelproblemer. Rapporten om studien med samme navn,
gir innsyn i hvordan barna har det.
– Den tegner et dystert og mørkt bilde av
vanskelige liv. Barna blir utsatt for krenkelser
i form av vold, omsorgssvikt, psykiske og
fysiske overgrep. Mange opplever mobbing
både fra foreldre, venner og lærere, og noen
utsettes for drikkepress. De er overlatt til seg
selv. Mange føler seg ikke sett av noen, og
de er redde. De har altfor stort ansvar for å
ordne opp, og mange uttrykker at de tror de
fortjener å ha det slik, forteller Faugli.
Barna beskriver ulike måter å overleve uholdbare situasjoner. De driver med selvskading
som kutting og rus, og overtrening. Mange
så ikke for seg en framtid, og mange tenkte
på selvmord. Barn helt ned i 9-10 årsalderen
forteller at de ruser seg sammen med foreldrene. Mange manglet ord for å beskrive håp
om framtiden da de logget seg på.
– Med chattingen kom barna i dialog med
verter som har noen av de samme erfaring6
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ene. Å se at andre med lignende erfaring har
kommet seg videre, kan gi håp. Å bli lyttet til
og bekreftet, og det at noen bare er tilstede
uten å presse til å fortelle, er av stor betydning, sier Kufås.
Chattingen åpnet opp for mestring, og
mange fikk hjelp til å ta et steg videre for å få
hjelp ved å kontakte helsesøster, barneverntjenesten eller andre i familien.

„

– Skolene er ikke gode nok til å oppdage barn
som har foreldre med rusmiddelproblemer. De

At en voksen
bryr seg, kan
utgjøre en
forskjell

„

„

– Er én syk,
får det
konsekvenser
for alle i familien

er alminnelige barn som lever under vanskelige forhold. Kanskje spiser de for mye eller for
lite, er urolige, stille, flinke eller trener for mye,
sier Kufås.
Kufås er spesialrådgiver ved Asker DPS,
Vestre Viken. Faugli er spesialist i barne- og
ungdomspsykiatri og forsker ved Klinikk for
psykisk helse og rus, BUPA, Vestre Viken. Begge er knyttet til Multisenterstudien Barn som
pårørende.
Stikker hull på hemmelighetene
Styrket mestring i livet (SMIL) er et gruppebasert tilbud til barn som pårørende. Tilbudet ble
implementert ved Nidaros DPS i 2011, og har
siden da blitt drevet i samarbeid med Trondheim kommune. Gruppetilbudet har foregått
kontinuerlig med ett eller to kurs årlig, med
inntil åtte barn per gruppe samt deres foreldre.
– Barna treffer andre barn i samme situasjon. Jeg mener opplevelsen av å ikke være
alene, og det å ha noen å dele sine opplevelser
og erfaringer med, er en undervurdert faktor.
Dette handler om normalisering og gyldiggjøring av egne opplevelser. Flere forteller at de
aldri har snakket med noen om det som skjer
hjemme. Det kan oppleves internt og hemmelig. Vi hjelper dem til å sette ord på det som
skjer, stikke hull på hemmelighetene, fortel-

„
ler spesialpedagog og rådgiver Eli Valås ved
Lærings- og mestringssenteret, Nidaros DPS.
Hun er en av tre gruppeledere for tilbudet for
barn mellom 12 og 15 år. Rekrutteringen går
ikke alltid på skinner, men med årene har det
gått lettere og lettere.
– Behandlerne i voksenpsykiatrien er blitt
flinkere til å se barna. Ofte ser vi at vi får en
henvendelse i etterkant av en barnesamtale.
Én barnesamtale fordi mor eller far er syk er
ofte altfor lite, sier Valås.
Mange av barna er i beredskap. De er redde
og bekymrede, og trenger hjelp til å forstå hvorfor de har det slik. Flere har diffuse
symptomer, og noen går til BUP for utredning. Symptomene som barna har er ofte helt
normale reaksjoner på en belastende livssituasjon med syke foreldre.
– Parallelt har vi foreldresamlinger. Også
for foreldrene er det godt å treffe andre. De
får veiledning, råd og kunnskap om vanlige
reaksjoner hos barn.
Erfaringskompetanse
I SMIL-gruppa treffer barn og foreldre gruppeledere og erfaringskonsulenter med høy fagog erfaringskompetanse. Otto Stormyr har
deltatt som erfaringskonsulent i gruppa helt
Veien Videre
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– Lytt til barns signaler, vis at du ser og forstår, bry deg, tro på dem og vis tillit, oppfordrer forskerne
Elin Kufås og Anne Faugli (t.v.).

fra starten av, og er med som fast gruppeleder. Stormyr er i tillegg vernepleier, og jobber i
barne- og familietjenesten i kommunen.
– Dette har vært en suksessfaktor. Otto
bruker egne erfaringer og er en døråpner.
Han kan kjenne seg igjen i barna, og for dem
blir det mindre «farlig», fordi han har vært i
samme situasjon, sier Valås.
Allerede i forsamtalen med familiene forteller
han om sin bakgrunn. Da senker både foreldre
og barn skuldrene, og blir roligere.
– Jeg skulle ønske det fantes en SMILgruppe da jeg var barn. Mor og far var psykisk
syke. Jeg ble ikke sett, men jeg ble god på å se
dem, sier Stormyr.
Evalueringene etter kursene har vært svært
gode. Alle barna som har begynt, har fullført.
Valås og Stormyr deltok på Toppmøte 2018
sammen med rådgiver Hilde Siraas Myran,
Nidaros DPS.
Kulturelle barrierer
– Det er for høy terskel for å bruke kvalifisert
tolk. Noen ganger får barn rollen som tolk for
sine foreldre, og det skal ikke skje. De får et
ansvar de ikke skal ha, sier forsker Warsame
Ali ved Nasjonalt kompetansesenter for
8
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migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
Folkehelseinstituttet (FHI).
Han jobber spesielt med psykisk helse og forebyggingsarbeid blant innvandrerungdom og
er blant annet medforfatter til en rapport om
barn som pårørende i innvandrerfamilier. Et av
funnene fra undersøkelsen er at språk og kultur viser seg å være en barriere som hindrer
god nok oppfølging av barn som pårørende.
– I Norge har psykisk helse vært en kontinuerlig diskusjon i minst 10 år. I andre land er
det ikke et tema. Vi må ta det med i betraktningen når vi møter innvandrerpasienter og
barna deres. Blant innvandrerforeldre ser vi
at noen vil beskytte barna ved å ikke gi dem
informasjon om sykdommen. Særlig når dette
dreier seg om psykiske plager, forteller Ali.
Helsepersonell ser også ut til å føle seg usikre.
De er redde for å gjøre noe feil, og vegrer seg
for samtalen. Ali mener det er klokt å reflektere over hva som er annerledes i Norge.
– Barns beste er heller ikke noe alle er enige
om hva er. Vi i Norge har vårt tankesett, ulikt
det de har i mange andre land. Lytt, være spørrende og nysgjerrig på hvordan de har det,
trekk fram styrker, råder han.

Nidaros DPS har gode erfaringer med SMIL, et gruppetilbud for barn som pårørende.
Fra venstre Hilde Siraas Myran, Otto Stormyr og Eli Valås.

Warsame Ali deltok i en panelsamtale sammen
med Siri Gjesdal, Miriam Neegaard, Ive Staune-Mittet og Marius Sjømæling. Samtalen ble
ledet av seniorrådgiver Tormod Klovning ved

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse. Etter planen blir det toppmøte også i 2019.

– I andre land er ikke psykisk helse et tema. Vi må ta det med i betraktningen når vi møter
innvandrerpasienter og barna deres, sier Warsame Ali. Fra venstre Miriam Neegaard, Warsame Ali,
Siri Gjesdal, Ive Staune-Mittet og Marius Sjømæling.
Veien Videre
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Av | Guro Waksvik, tekst og foto

Lytte, anerkjenne
og gi håp
– Snakk med barna. Vi må gi dem en mulighet til å fortelle. Men ikke press dem. Vi må ha
respekt for at noen barn er stille, mens andre snakker mye. Utfordringen er å finne ut hva
akkurat dette ene barnet trenger, sier Anne Kirsti Ruud ved Nic Waals Institutt.
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„

Se på samtale
som en
mulighet,
ikke en
begrensning

„

– Vi vet mange barn ikke blir sett, hørt og
snakket med. Mange vegrer seg for å snakke
med barn om vanskelige ting. Se på samtale
som en mulighet, ikke en begrensning. Det er
ikke komplisert, og det er ikke farlig å si noe
feil. Da er det bare å si at nå sa jeg visst noe
dumt.
Anne Kirsti Ruud har bakgrunn som barnehagelærer og logoped med videreutdannelse i
barn og unges psykiske helse. Hun har vært
ansatt som spesialist i klinisk pedagogikk ved
Nic Waals Institutt siden 1991, og har også
en undervisningsstilling ved Regionsenter for
barn og unges psykiske helse (RBUP). Ruud
har lang erfaring med å snakke med barn som
lever i vanskelige livssituasjoner og vet hvor
viktig det er å møte barna skikkelig.

– Det er spennende, morsomt og interessant
å snakke med barn. Men det er to dype grøfter
å falle i: Å si for lite eller å si altfor mye. Barna
trenger ikke all informasjon hele tiden, og de
bør ikke beskyttes ved å ikke få informasjon i
det hele tatt.
Noen foreldre vil ikke at barna skal få vite.
Det kan føre til en interessekonflikt mellom
foreldre og barna.
– Da mener jeg vi skal ta barneperspektivet. Si til foreldrene at dere har respekt for
dem, men at vi vet at barn har behov for dialog
og informasjon, sier Ruud.
Identitet
Uansett hva barna har opplevd, om det er
overgrep, ulykker, sykdom i hjemmet eller skilsmisse, så vil de aller helst være vanlige barn.
Veien Videre 11

Anne Kirsti Ruud har lang erfaring og høy kompetanse på å kommunisere med barn. – Det er ikke
komplisert å snakke med barn, og det er ikke farlig
å si noe feil. Se på samtale som en mulighet, ikke
en begrensning, oppfordrer hun.

– Vi må unngå å knytte identitet til far
eller mors psykiske sykdom. «Mette» på 11 år
er først og fremst en jente som liker å spille
håndball, ikke datteren til en rusmisbruker.
Hun trekker fram et eksempel. Da et gruppetilbud for barn av rusmiddelavhengige skulle avsluttes etter ett år, var det mange som
ønsket å fortsette.
– Vår begrunnelse for å avslutte var at barna
ikke skulle knytte identitet til gruppen.
I samtale er det lov til å bruke hjelpemidler.
Tegneblokk, plastilina, noe å drikke, en kjeks.
Det er ikke barns måte å sette seg ned og se
deg rett i øynene.
– Å gi en liten flik av eget liv kan være en
god døråpner for en samtale. Men en trenger
ikke si alt.
Det kan være bra for barna å vite at de kan
ha en aktiv rolle. En 5-åring kan for eksempel
plukke blomster eller lage en tegning.
– Vi må unngå at barna får en følelse av avmakt. Noe gjøres, og mamma eller pappa kan
få hjelp. Vi må også vise at det går an å snakke
om det som er vanskelig, slik at tabuiseringen
ikke øker.
Mening, verdighet og anerkjennelse
I kommunikasjon med barn understreker hun
tre sentrale prinsipper: Mening, verdighet og
anerkjennelse.
– Vi må prøve å skape mening for barnet
i den vanskelige livssituasjonen, la det beholde sin verdighet i samtaler med voksne, og gi
det anerkjennelse for hvordan det presenterer
seg selv og sin historie.
12 Veien Videre

Pappaen til en 11 år gammel jente satt i fengsel for drap. Jenta hadde fått vite at han satt i
fengsel fordi han hadde kjørt på rødt lys.
– Det ga ingen mening. Det beste er å gi
en skikkelig forklaring fortalt på en forståelig
måte tilpasset barnets alder og modenhet.
Barna må få muligheten til å forstå situasjonen. De må få slippe å gå rundt og lure.
Barn trenger tydelig informasjon. Å forenkle kan noen ganger bli feil. Vi må unngå at
barna blir redde for det som er normale følelser. Angst er noe annet enn å være redd, og
depresjon er noe annet enn å være trist.
– Mange barn føler skyld. På autopilot vil vi
da skynde oss å si at det er ikke barnets skyld.
Men lytt, utforsk, spør barnet hvorfor det
tenker slik. Vi må orke å høre, dele smerte,
tåle å stå i det vanskelige, ikke bare trøste og
trekke opp det positive med en gang. Lytt
først, oppfordrer hun.
Hjelpere kan være usikre på hvordan de skal
snakke med barn som lever i vanskelige livssituasjoner. Ruud mener de må rydde opp i
hodet, si til seg selv at selvsagt skal jeg
snakke med barnet, se på det som en mulighet.
– For meg er det ubegripelig at voksne synes det er vanskelig å snakke med barn. Bare
gjør det. Det er ikke farlig å si noe dumt, det er
atskillig farligere å ikke snakke med barna.
Ruud deltok på toppmøte 2018 med et foredrag om tillit, språk og kommunikasjon med
barn og unge som har det vanskelig.
– Barn som pårørende er en glemt og viktig
gruppe. Vi vet mye, men i praksis gjør vi ikke
nok. Spriket mellom kunnskap og det som faktisk skjer er dessverre stort, sier hun.
Ruud har skrevet boka Hvorfor spurte
ingen meg? Kommunikasjon med barn og unge
i utfordrende livssituasjoner. Boka beskriver
samtalesituasjoner med barn i vanskelige
situasjoner i livet. Det kan være når barnet
begynner i barnehagen eller på skolen, utsettes for mobbing, innlegges på sykehus, har
mistet et nært familiemedlem eller må flytte
til et fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon.

Av | Guro Waksvik, tekst og foto

Svikt og svik
– Det er en sårbar og krevende øvelse å være barn som pårørende. Derfor er et tydelig
regelverk og et godt støtteapparat viktig og nødvendig, understreker advokat og barnerettsforkjemper Cecilia Dinardi.

– Temaet barn som pårørende er ekstremt viktig. Det handler om den skjøre situasjonen et
barn opplever når en viktig omsorgsperson er
syk, sier Dinardi.
Det er lovfestet at barn og unge har rett på
riktig hjelp til rett tid. De skal sikres en god og
trygg oppvekst, og problemer skal forebygges.
Barns rettigheter er imidlertid et komplekst og
sammensatt felt.
– Vi har fått viktige lovendringer. Ved å anerkjenne barn som rettsobjekter har vi fått et
paradigmeskifte. Vi anerkjenner barn som aktører i eget liv og rettighetshavere. Men fortsatt er det en uavklart rettsstilling for barn
som pårørende. Jeg tror det viktigste nå er å
tydeliggjøre og forenkle enkelte lovbestemmelser, slår hun fast.
Det er ikke alltid så lett å se dem. Barn som
lever under vanskelige forhold gir i liten grad
uttrykk for hvilke belastninger de bærer med
seg.
– Barndommen varer hele livet, og ofte i
flere generasjoner. Å bryte relasjonsmønstre
er viktig.
Dinardi er født i Chile og kom som asylsøker
til Norge i 1983. Hun har alltid hatt et stort
engasjement for barn, og har erfaringer både
som pårørende, volds- og overgrepsutsatt.
– Jeg har et stort behov for å involvere meg,
bruke egne erfaringer til gjøre noe meningsfullt.
Hun er partner i Advokatfirmaet Elden DA.
Hennes spesialfelt er barnerett, barnevernrett og strafferett. Porteføljen består stort

sett av saker som gjelder omsorgssvikt, vold
og seksuelle forbrytelser mot barn.
Store svik
Dinardi var med i det regjeringsoppnevnte
Barnevoldsutvalget, som gikk gjennom 20
alvorlige saker der barn og ungdom hadde
vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt. Rapporten med tittelen «Svikt
og svik» ble levert til barne- og likestillingsminister Solveig Horne i fjor.
– Vi avdekket store svik. I de fleste tilfeller ble ikke barna hørt, og de hadde ikke fått
mulighet til å få innflytelse på egen situasjon.
Dette til tross for at de hadde hatt oppfølging av hjelpeapparatet over tid var det heller
ikke avdekket hvilke belastninger barna levde
under. Det gjaldt alle tjenestene, ikke bare
barneverntjenesten.
Et annet viktig funn var store svakheter i forbindelse med tolkning av symptomer. Ulike
faginstanser tolket barna forskjellig, og tegn
som kunne tolkes som omsorgssvikt eller vold
ble oversett.
– Foreldres sårbarhet ble heller ikke fanget
opp. Det var flere saker der foreldre ruset seg
eller slet med store psykiske lidelser. Ingenting
ble gjort for å sikre barna. Flere bekymringsmeldinger ble også henlagt uten at barna ble
kontaktet.
En bekymringsmelding fra et sykehus
handlet om omsorg, ikke om vold, til tross for
at dette hadde vært diskutert og omtalt blant
de ansatte.
– Vi kan dessverre ikke utelukke at dette
skjer igjen.
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Under toppmøtet holdt advokat Cecilia Dinardi foredraget Barn som pårørende – rettslige perspektiver.

Taushetsplikt eller opplysningsplikt?
Dinardi er slett ikke overrasket over barnevoldsutvalgets viktigste funn.
– Vi har lenge visst at barn i mange sammenhenger verken blir sett, hørt eller får medvirke. Det som overrasket meg var at mange
fagpersoner ikke hadde god nok forståelse
av regelverket. De forstod ikke at de hadde
adgang til å oppheve taushetsplikten. Mange
føler seg usikre på loven, og unnlater å varsle.
Hovedregelen om taushetsplikt er viktig. Men er det grunn til å frykte mishandling
eller alvorlig omsorgssvikt, gir Barnevernloven
§6-4 adgang til å sette taushetsplikten til
side.
– Antakelig bunner det i manglende forståelse av regelverket. Det er et lederansvar,
understreker Dinardi.
Det er to sentrale bestemmelsene som omfatter barn som pårørende. Helsepersonellloven
§10 A og Spesialisthelsetjenesteloven §3 til
7 A.
– Det er ingen enkle bestemmelser
knyttet til taushetsplikt kontra opplysningsplikt. Det gjør det vanskelig. Men vi er
kommet langt med det. Den største utfordringen vi har framover er å tydeliggjøre og
forenkle det slik at helsepersonell og andre
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som jobber med barn kan gjøre sin plikt og
melde fra, sier Dinardi.
Hun har mottatt en rekke priser, blant
annet Årets forbilde, som deles ut av Barne,likestillings- og inkluderingsdepartementet,
Jusstudentenes menneskerettighetspris, Ole
Vig-prisen og Bjørnsonprisen. Dinardi var også
med i utvalget som så på endringer til den nye
barnevernloven.

„

Det er lovfestet
at barn og unge
har rett på riktig
hjelp til rett tid

„

Forskeren forklarer

Av | 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 og av 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.

Helsepersonells
usikkerhet rammer
barn som pårørende
Helsepersonell som arbeider med barn som pårørende forteller om egne erfaringer og
utfordringer i arbeidshverdagen i en ny artikkel av Maria Hjelmseth og Tore Aune.
Funnene er nedslående for barnas del: Helsepersonell som arbeider med psykisk syke
eller rusmisbrukende pasienter som har barn, er utrygge i rollen. Dermed blir det tilfeldig
hvilken hjelp barna får.

-Hva er prosjektets innhold?
-Flere tiår med forskningsresultater viser at
foreldres psykiske plager gir negative følger
for deres barn. På bakgrunn av dette fikk vi
i 2010 nye lover i Norge med formål om å gi
barn som pårørende en bedre oppfølging. Implementering av nye oppgaver etter innføring
av nye lovparagrafer er et omfattende arbeid
som springer ut gjennom veldig mange ledd
og mange aktører i Helse-Norge. I enden av
alle disse leddene står et helsepersonell i
møte med en syk forelder og deres pårørende
barn. Dette helsepersonellet har fått en stor
oppgave i det å ivareta barna. Det skal sørges for tilstrekkelig informasjon til foreldre og
barn, i tillegg til at det skal avklares eventuelle
behov for videre oppfølging av barna som
følge av foreldrenes vansker. I studien har vi
søkt å forstå hvordan det å ivareta barn av
foreldre med psykisk lidelse eller rusmisbruk i
spesialisthelsetjenesten erfares for den som
utfører arbeidet.
-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut
av dette?
-For å få mer kunnskap om hvordan dette
er for de som arbeider i direkte kontakt med
pasienter som har barn, stilte vi først konkrete

spørsmål rundt deres arbeidshverdag; hvordan
arbeider de og hva gjør de. Videre utforsket
vi dypere hvordan det opplevelses når de skal
snakke med pasientene om barna, og spesielt
hvordan det er å tematisere og forklare overfor foreldre hvordan sykdommen påvirker barna deres. Vi undersøkte også til hvilken grad
de opplevde å oppnå målsetningen med oppdraget om å ivareta barna og deres eventuelle
behov for videre oppfølging.
-Hva fant dere?
-Vi fant store variasjoner i hvor mye arbeid helsepersonell legger ned i oppfølgingen av disse
barna. Noen tolket det som tilstrekkelig å dele
ut brosjyrer vedrørende forskjellige hjelpetilbud
foreldrene kunne kontakte. Andre uttrykte å
bruke lang tid både i samtale og på å få hjulpet
familien i gang med et hjelpetiltak. Felles for
alle vi snakket med var at de følte seg utrygge
på om de fikk gjort nok for barna. De opplevde
det som spesielt vanskelig å bidra med hjelp i
de tilfeller hvor pasienten selv ikke ønsket å
snakke om foreldrerollen og hjemmesituasjonen. Denne utfordringen forsterkes av at de ikke
opplever å ha klare rammer for hvor mye ressurser de skal bruke på dette, noe som skaper en
usikkerhet omkring tidsbruk til arbeidet.
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Maria Hjelmseth og Tore Aune

-Hvorfor er dette viktige funn?
-Det er veldig viktig at det kommer frem hvordan hjelpen for barn som pårørende faktisk
fungerer i praksis. Mange som sliter med
psykiske vansker eller rusmisbruk trenger
hjelp fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
en periode i livet. Det er dermed gode muligheter for helsevesenet for å fange opp barn
som ikke har det bra hjemme. Det er først
når man oppdager barnet som trenger hjelp
at man kan igangsette tiltak slik at familien
kan få det bedre. Derfor er det viktig at ingen
foreldre behandles i spesialisthelsetjenesten
uten at vi har avdekket om det er et pårørende
barn som også trenger hjelp. Ved å undersøke
og påpeke utfordringer i hjelpearbeidet, kan
man fortsette å gjøre hjelpeapparatet bedre
for barna.
-Hvilke nye kunnskapshull har denne
studien avdekket?
-De nye lovene om oppfølgingen av barn som
pårørende er forholdsvis nye og det er derfor
ikke forsket så mye på dem enda. Som følge
av spesialisthelsetjenesteloven §3-7, har hver
avdeling et eget barneansvarlig personell
som skal sørge for at pårørende barn blir fulgt
opp. Dog deltar også dette personellet i avdelingens daglige drift, de har sine faste oppgaver og har ingen avsatt tid til pårørendearbeid. I praksis kommer derfor arbeidet med
pårørende barn ”på toppen” av annet arbeid.
Helsepersonellet må selv delegere sine andre
oppgaver til kollegaer for å få tid til å ivareta
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barna. Studien påpeker praktiske utfordringer
og svikt i utføringen som dette medfører når
helsepersonellet opplever tidspress i et så viktig arbeid.
-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?
-I denne studien har vi forsøkt å bringe helsepersonellets stemme frem. Det er ikke helt
ukjent at politisk ledelse unngår å spørre de
som skal utføre de nye oppgavene om det
virkelig er gjennomførbart i praksis. Helsepersonell som arbeider i direkte kontakt med
psykisk syke foreldre forteller at oppdraget
med å hjelpe barna deres er et omfattende,
komplekst og utfordrende arbeid. For å kartlegge familiens behov på en god måte, er det
nødvendig for helsepersonellet å vite at de
har nok tid. De trenger blant annet god tid i
samtale slik at forelderen forstår barnets behov for hjelp og at de etterpå føler seg trygge
på å motta relevant hjelp. Det er barna som
blir skadelidende om ikke helsepersonell får
nok ressurser til å gjøre dette arbeidet på en
god måte.
Artikkelen kan leses her:
https://sykepleien.no/forskning/2018/02/
uklare-rammer-gjor-det-vanskeligivareta-barn-som-parorende
Vil du vite mer om prosjektet?
Ta kontakt med Maria Hjelmseth på:
Maria.Hjelmseth@sos.eu

Kronikk

Av | Olaug Nilssen
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Felles forståelse
av psykisk helse
– hva må til?
Å oppdage og sikre at barn som pårørende får oppfølging, kan være vanskelig og
krevende. Dersom familien snakker et annet språk og har et annet syn på kropp og
helse, kan oppfølgingen på mange måter virke svært utfordrende.
Vi vet at barns psykisk helse forbedres dersom
de får vite mer om en av familiemedlemmenes
sykdom. Det at barn holdes utenfor, forsterker
uroen hos barnet. Vi har ikke alltid tenkt sånn.
Det har vært en prosess hvor vi har utviklet
våre holdninger og perspektiver. Og vi ser annerledes på barns forståelse og behov for informasjon i dag enn vi gjorde før.
Vi vet at psykiske lidelser oppdages senere
hos innvandrere enn blant etniske nordmenn.
En av årsakene til det er stigma og tabu. Dette gjelder særlig innvandrere som kommer fra
land hvor det ikke eksisterer psykisk helsevern
i norsk forstand. I miljøer der det er knyttet
stor skam til psykisk lidelser vil dette naturligvis påvirke hvorvidt foreldrene deler informasjon med barna. Enten i fare for at barn forteller det videre, men også for å sikre en form for
beskyttelse. Foreldrene ønsker kanskje å skåne barna for informasjon som kan gjøre dem
trist, bekymret, stresset osv. Men det er også
andre elementer som kan forsterke behovet
for å ikke fortelle.
Frykt
I mangel på informasjon har vi lett for å tro det
verste. For noen innvandrerfamilier kan dette
føre til at noen holder igjen informasjon i fare
for å miste barna. Dersom en familie er usikre
på forløpet fremover, kan man ikke forvente
en like stor aktiv deltakelse som pasient. Dette gjelder særlig der det er en frykt for barnevernet og å miste omsorg for barnet. Dette
kan føre til at utfordringer i hjemmet ikke blir
delt. Nettopp fordi å miste barna, for mange,
tross alt er verre enn den nåværende situasjonen. Hvordan skaper vi tillit og en relasjon med
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disse familiene slik at hjelpesystemet fanger
dette opp mye lettere?
Språkbarrierer og tolkebruk
Språkbarrierer er en utfordring for helsevesenet. En stor andel av innvandrere i Norge i dag
har kort botid, og vi vet det tar lang tid og lære
et språk skikkelig. Der hvor det ikke brukes
tolk øker sannsynligheten for misforståelser
kraftig. I rapporten «Oppfølging av barn som
pårørende» fra 2015, som jeg var medforfatter i, uttrykte helsepersonell at de vegret seg
for å bruke tolk. Det var vanskelig og det tok
mye lengre tid å etablere en relasjon. En slik
vegring skaper et ufullstendig bilde av situasjonen og familielivet hjemme. Der hvor vi ikke
har hele bildet, fyller vi som regel inn puslebitene selv. Har vi da et fullstendig bilde eller
kun en antakelse?
Kommunikasjonsutfordringer gjør det også
vanskelig for innvandrerfamilier å vite hvor
man kan få hjelp. Det norske helsevesenet er
komplisert og det krever en viss kunnskap og
forståelse fra pasienten. Mye av informasjon
vi får, særlig i brev, er komplisert og ikke godt
nok tilpasset. Dette fører til at en del av befolkingen ikke vet hva alternativene er og hva
de faktisk har krav på. Dermed er sannsynligheten mindre for at familienes behov og utfordringer kommer frem. Det er viktig at en enhver avdeling har en godt innarbeidet rutine
for tilkalling av tolk og at eventuell oversatt
informasjon er tilgjengelig for helsepersonell
til å dele ut. Ved at dette blir standardisert,
unngår vi at det er opp til hvert enkelt helsepersonell å finne ut av det selv når en situasjon oppstår.

„

Av | Warsame Ali, master i psykologi

Vi vet at psykiske
lidelser oppdages
senere hos innvandrere
enn blant etniske
nordmenn. En av
årsakene til det er
stigma og tabu

„

Syn på omsorg
Stigma og tabu rundt psykisk helse kan lede
til et fokus på de somatiske plagene og ikke
de psykiske. I samme undersøkelse fra 2015
utrykte noen av innvandrerpasientene at de
unnlot å fortelle om de psykiske plagene. De
ville helst skåne barnet fra informasjonen om
lidelsen: Dette trenger de ikke å vite. Helsepersonell kan oppleve en usikkerhet i hvordan
sikre god oppfølging til barn som pårørende
dersom foreldrene ikke vil fortelle. I slike tilfeller kan det være lurt å undersøke hvorfor
pasienten har en slik oppfatning. Hva kommer
det av?
En holdning endrer seg ikke over natten.
Det er en prosess: Gjennom informasjon og
forståelse kan man endre sine holdninger.
Dersom foreldrene blir fortalt at de tar feil og
dette er hvordan vi gjør det i Norge, vil dette
neppe bidra til forandring av synspunkt og
ståsted, men heller forsterke det og dermed
svekke både relasjon og tillit. Hvis vi forstår
konteksten og den nåværende situasjonen
pasienten befinner seg i, kan det være lettere å forstå hvorfor de tenker slik. Puslebitene
faller på plass.
Felles forståelse
Når vi føler oss forstått og hørt, er vi mer
tilbøyelige for ny informasjon. Det krever at
helsepersonell, som kanskje er vant til å gi
ett korrekt svar til én gitt situasjon, er trygge
på å stå i usikkerhet og ikke vite helt hvorfor
pasienten tenker på denne måten. Det krever

en tålmodighet av helsepersonellet til å bruke
litt mer tid på å komme frem til hvordan sikre
den felles forståelsen. Helsepersonell er selvfølgelig også avhengig av systemet her for å
sikre dette. Det krever et system som sikrer
korrekt tolkebruk, godt tilpasset informasjon
og rom for helsepersonell til å utveksle erfaringer seg imellom, slik at best praksis blir delt.
Det må være rom for å tenke utenfor boksen.
Dersom det ikke lar seg gjøre å kartlegge familiesituasjonen på en god måte gjennom et
kartleggingsskjema, kan man for eksempel
tilby et hjemmebesøk hvor man gjennom observasjon får et klarere bilde av utfordringene.
Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan dette
bør gjøres i innvandrerfamilier. Det blir derfor
viktig, som i alle andre tilfeller, å ta utgangspunktet i den individuelle familiens utfordring.
Kunnskap
I tillegg til å bli flinkere på å tilpasse informasjon, slik at innvandrerfamilier får økt kunnskap om helsevesenet, om sykdommen og
muligheter for hjelp, kan vi også bli flinkere
til å sikre at helsepersonell får kunnskap og
kompetanse om migrasjon og helse. Dette
er ikke noe som i dag er godt nok ivaretatt i
helseutdanningene i Norge. Økt kunnskap på
dette feltet vil skape en mye større trygghet
blant helsepersonell på å håndtere uvante situasjoner. Dette vil også på sikt hindre at noen
vegrer seg for å ta den samtalen med tolk, ta
den samtalen om utfordringene og ikke minst
ta diskusjonen om hvordan barnet har det.
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Av | Guro Waksvik, tekst og foto

Et bredt og trygt lag
rundt barnet
– Ut fra antall henvendelser vi får fra spesialisthelsetjenesten skulle vi tro at det er veldig
få psykisk syke foreldre. Vi vet jo at det ikke stemmer, sier helsesøster Ive Staune-Mittet.
Hun etterlyser mer informasjon og bedre og bredere samarbeid.

– Til tross for at mye tyder på at flere og flere
sliter psykisk, får vi i helsestasjonstjenesten
lite informasjon. Vi som helsesøstre kan ikke
hjelpe når vi ikke vet. Vi trenger en forpliktende samarbeidsavtale mellom våre tjenester, kommunale tjenester innen psykisk helse
og rus og spesialisthelsetjenesten, slår Ive
Staune-Mittet fast. Hun er faggruppeleder i
Landsgruppen av helsesøstre NSF i Oppland.
Betydningen av samarbeid er påpekt i de nye
retningslinjene for helsestasjon– og skolehelsetjenesten. Forhåpentligvis vil det bidra til
positive endringer.
– Vi trenger flere felles treffpunkter. For
eksempel fagmøter, kursdager og uformelle
treff for å bli bedre kjent med hverandre, lære
mer om hvordan de ulike tjenestene jobber og
se på hvordan vi kan bli bedre på samarbeid.
Det er nødvendig med systematisk samhandling rundt barn som trenger det.
Foreldres samtykke
Staune-Mittet er en av medforfatterne til
kronikken «Gjør vi barna syke av hensyn til
foreldrene? Når foreldre blir syke kan taushetsplikten gjøre situasjonen verre for barna.»
Kronikken ble publisert i Adresseavisen 26. januar i år. Responsen uteble ikke.
– Det er helt tydelig et tema mange er opptatt av. Et resultat av kronikken var at jeg ble
kontaktet av en bekjent som jobber i psykiatrien. Vedkommende ønsket å få til et møte med
dem, pasienten, barnet, ektefellen og meg. Det
viste seg å være veldig nyttig og oppklarende
for barnet. Men vi skal ikke være avhengig av
bekjentskaper for å få til samarbeid.
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Taushetsplikten er i praksis ofte til hinder for
at barna får den hjelpen de trenger. Gir ikke
foreldrene samtykke, blir barna ofret.
– Taushetsplikt kan oppheves. Men hvor ofte
skjer det? Uten samtykke, ikke samarbeid. Det
kan få konsekvenser for barna. Det er eksempler på at dårlig samarbeid medfører en så stor
belastning for familien at de til slutt ender
opp med et så stort hjelpebehov at barnevernet blir eneste løsningen.
Husker behandlerne å spørre pasientene
om de har barn, og spør de om de kan kontakte
helsesøster? Staune-Mittet er ikke sikker.
– Psykisk helse er fortsatt skambelagt. Om
pasienten samtykker til informasjonsdeling
tror jeg avhenger av hvordan de blir spurt. De
må få forklart hvor viktig det er at barnet har
noen å snakke med ved behov, at noen ser
barnet litt ekstra og at helsesøster kan kobles
på. Da tror jeg foreldre oftere vil samtykke. De
aller fleste vil sine barns beste.
Det er imidlertid viktig å poengtere at ikke alle
må ha egne samtaler med helsesøster.
– Men vi bør vite om det, slik at vi kan følge med. Endrer barnet adferd vil vi kunne se
sammenhengen med foreldrenes utfordringer
og bidra inn i familien. Jeg har opplevd at andre rundt barn med psykisk syke foreldre har
begynt å snakke om diagnose på barnet, istedenfor å se på årsakene til barnets adferd.
Ønsker forpliktende samarbeid
Silje Marie Bentzen i Utdanningsforbundet
er enig med Staune-Mittet. Norske kommuner må legge til rette for tverrfaglige fora, og

samhandling mellom utdanningssektoren og
helsesektoren må styrkes.
– Mange skoler og kommuner får det til,
men det skal ikke være tilfeldig. Vi må få et
forpliktende samarbeid og et system som sikrer at det faktisk blir gjort, sier Bentzen.
Hun er rådgiver i Utdanningsforbundet og
har jobbet spesielt mye med psykisk helse og
barn og unge i vanskelige livssituasjoner.
– Vi trenger et nettverk for å møtes, bli kjent,
få kunnskap om hverandres kompetanse og
se hvordan vi sammen kan bidra til barnas beste. Det er nok varierende hvorvidt kommunene
har slike nettverk, og det kan ikke være tilfeldig, slår hun fast.
Helse- og utdanningssektoren må dra i
samme retning. Det handler om politikk på
høyt nivå.
– Alle direktorat og departement som
handler om barn og unge må tenke de ulike
instansene opp mot hverandre. De må se sammenhenger og tenke mer helhetlig.
Etiske dilemmaer
Lærerne møter barna daglig og over tid i skole
og barnehage, og er ofte barnas viktigste voksenperson i tillegg til familien. De har mulighet
til å bygge en god relasjon og kan snakke med
barna, også om det som er vanskelig. Lærerne
må håndtere at hvert enkelt barn krever ulike
måter å bli møtt på, og om nødvendig henvise

videre til andre tiltak og støttesystemer.
– Lærerne har en bred kompetanse, men
kan trenge annen utfyllende kompetanse. For
å sikre en god hverdag for barn som har det
vanskelig, trenger vi et lag rundt barnet, med
barnet hele tiden i midten.
Samarbeid med foreldre er viktig, selv om det
kan føre til etiske dilemmaer.
– Vår lojalitet er alltid hos barnet. De fleste
foreldre er opptatt av barna sine, også når de
sliter med sykdom. Men vi kan i noen situasjoner ha ulike perspektiv om hva som er barnets
beste.
Hun opplever studentene som svært opptatt av tilrettelegging for hvert enkelt barn
samtidig som de ser barnet som en del av
fellesskapet. De er opptatt av barn i vanskelig livssituasjoner, hvordan det skal håndteres
og hvilke andre instanser som kan gi hjelp og
støtte.
– Sett fra studentperspektivet er dette i
kjernen av det de er opptatt av. De ser viktigheten av tverrfaglig samarbeid, og håper det
blir mer av det. Jeg håper studentenes engasjement vil skape positive ringvirkninger, sier
Bentzen.
Vil sikre barnets behov
Det varierer hvor ofte og godt skolene samarbeider med for eksempel helsetjenesten.
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Staune-Mittet, Bentzen og Høistad Sjøberg deltok på toppmøtet.

arbeide med skolen, men skolens plikt er ikke
like tydelig.
– Nå rydder vi opp i dette for å sikre at barnets behov blir satt først. I et nytt lovforslag
får skolene plikt til å samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn med vansker. Målet er å bygge
et sterkere lag rundt barna slik at de kan få
bedre hjelp når de trenger det, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet.
Regjeringens mål er at alle barn og unge skal
få en trygg og god oppvekst og en skolegang
med muligheter for alle. For å gi riktig hjelp til
riktig tid kreves ofte tverrfaglig innsats.
– Vi må bygge et bredere lag rundt barna.
Alle som møter barn og unge gjennom helsetjenestene, hjelpeapparatet og ulike andre tjenester har et ansvar for å hjelpe barn og unge
som har en vanskelig livssituasjon.
Samarbeidet om utsatte barn og unge på
tvers av faggrupper, forvaltningsnivåer og
tjenester på alle nivåer i samfunnet kan bli
bedre. Mange trenger hjelp fra flere instanser
over tid.
– Derfor er det viktig at vi sørger for at
økonomiske forutsetninger, regelverk, organisasjonsstruktur, forskjellige tolkninger av for
eksempel taushetsplikt, kultur for samarbeid
og andre forhold ikke virker mot hverandre,
sier hun.
0-24 samarbeidet
Samordning sentralt kan gjøre det enklere
å samarbeide lokalt. Under ledelse av Kunnskaps- og integreringsdepartementet samar22 Veien Videre

beider flere departementer og direktorater for
å fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak
og virkemidler og gjøre mer av det som virker.
0-24 samarbeidet skal avdekke felles utfordringer og tilrettelegge for bedre tjenester og
mer helhetlig innsats for barn og unge under
24 år.
– Målet er at det gjennom dette samarbeidet skapes nye, felles samarbeidsformer på
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer slik at
alle barn og unge får den støtten og hjelpen
de har behov for, sier statssekretæren.
Mye kan gjøres i barnehage- og skolesektoren for å sikre gode barnehager og skoler
som gir barn og unge hjelp når de trenger det.
– Barn og unge tilbringer store deler av hverdagen i barnehage og skole. Skole- og barnehagelærerne har en unik posisjon til å kunne
oppdage når noen har behov for oppfølging.
De er viktige voksenpersoner i barn og unges
liv, de kjenner barna godt og ser når noen sliter. Mange lærere gjør en enestående jobb,
men vi må bygge sterkere lag rundt barn og
unge slik at vi unngår at lærerne står alene.
I barnehagene vil regjeringen blant annet
følge opp arbeidet med å sikre flere barnehagelærere. Det skal innføres en bemanningsnorm som sørger for et tilstrekkelig antall voksenpersoner. For å sikre tidlig innsats
vil regjeringen også innføre en norm for lærertetthet i grunnskolen.
– Målet er at alle elever skal møte en kvalifisert lærer. Vi styrker også skolehelsetjenesten, særlig innenfor psykisk helse. Vi har
fått flere helsesøstre i skolen. Dette er en satsing vi skal videreføre, lover Høistad Sjøberg.

Av | Mette Norman

Fra tabu og taushet til
tale og samtale
Hvordan kan vi som medmennesker, fagpersoner, tjenester og samfunn møte barn som
lever i det vonde og ordløse?
Unge og tause
Blå Kors Kompasset er et gratis og henvisningsfritt terapitilbud for unge mellom 14-35
år med rusbelastning i familien. Urovekkende
mange barn lever tett på en som sliter med
rus. Slike erfaringer kan ha store og livsvarige
omkostninger. Denne innsikten har de siste
åra nedfelt seg i lovverk, forskning, konferanser og annen kunnskapsformidling. Det
er likevel åpenbart at tjenestene fortsatt må
utvikles for å nå barna og gi dem det de sårt
lengter etter.
Siden 2009 har vi spurt alle unge som oppsøker Kompasset hvem de har snakket med om
erfaringene sine. Det er til enhver tid rundt
65 prosent som aldri har fortalt det til noen
utenfor familien. En tredjedel oppgir at de ikke
engang har snakket med sine søsken eller den
edru forelderen! Å leve med foreldres rusbruk
er ensomt og taust.

Tabu og hemmelighold
Rusmisbruk er fremdeles tabubelagt. Dette
ble til dels synlig i multisenterstudien av barn
som pårørende fra 2015. Mens forskerne relativt greit rekrutterte familier med somatisk
sykdom, slet de med å mobilisere informanter
fra psykisk helsevern og rusbehandling (TSB).
I tillegg vet vi at et fåtall av foreldre som strever med rus oppsøker hjelp.
Alkohol er et legalt rusmiddel som brukes sosialt på mange arenaer, både privat og i arbeidslivet. Mange unge synes alminneliggjøringen
av høyt alkoholinntak bidrar til bagatellisering
av problemene det kan medføre for de nærmeste. De opplever at deres opplevelser og
perspektiver ikke blir hørt og tatt alvorlig. Når
rusbruken utvikler seg til å bli forstyrrende og
belastende, blir den ofte samtidig usynlig og
hemmelig.
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„

Å leve med foreldres
rusbruk er ensomt og
taust

„

Norman

Rus eksisterer i alle samfunnslag og yrkesgrupper. Vi som fagpersoner preges likevel av
stereotypier og fordommer når vi skal avdekke uheldig rusbruk. Det er lett å la seg blende
av folks fasade, jobb, økonomiske, sosiale og
kulturelle kapital. Åpenhet blir vanskelig og
terskelen for å søke hjelp høy når de unge må
ta hensyn til foreldrenes mulige tap av status
og posisjon. Virkningen av neglisjering og avvisning fra en beruset voksen er imidlertid den
samme uansett hvor du vokser opp. Skremmende erfaringer med nær omsorgsgiver kan
hindre trygg utvikling og stabil tilknytning.
Trøst, oppmuntring og vennlig utfordring er
periodevis mangelvare for barn som vokser
opp med fulle voksne.
Allmenn berøringsangst
I familier hvor rus belaster og forstyrrer samhandlingen kommuniseres det ofte indirekte
at det er viktig å ikke fortelle det til noen. Barn
er kloke og tilpasningsdyktige. De er dessuten utholdende og beskytter foreldrene. Hvis
unge skal ha tillit til at de kan søke støtte hos
andre voksne er det ikke tilstrekkelig med
gode fagpersoner. Vi som samfunnsmedlemmer, naboer, trenere, lærere, familie og venner
må våge å se, ta på alvor og tematisere vår
uro for barns situasjon. Vi må vise oss som
stødige og forutsigbare voksne.
Folkehelseinstituttet anslår forsiktig at 90
000 barn til enhver tid lever med foreldres
rusmisbruk. Disse barna finnes overalt, på
arenaer hvor vi alle ferdes. Forfatter og forsker
Anne Bitsch har i sin bok Går du nå, er du ikke
lenger min datter beskrevet hvordan hennes
24 Veien Videre

rop om voksen tilstedeværelse ble ignorert
av omgivelsene. Morens alkoholisme ble bortforklart med hennes liberale livsstil. Bitsch
påpeker at samfunnets berøringsangst har
etterlatt dype spor i henne. Fraværet av engasjement og hjelp fra omgivelsene, opplevelsen
av ikke å bli hørt og sett, er en dramatisk og
vond erfaring.
Unge som kommer til Blå Kors Kompasset har
også klare formeninger om at foreldrenes rusbruk må ha vært synlig for noen i omgangskretsen eller nabolaget. De opplever at det
har vært snakket om dem, men ikke til dem.
Således har de intuitivt forstått at det tause
og tildekkende er foretrukket, deres erfaringer forble ordløse. Etter hvert visnet troen på
egne opplevelser og verdien av å lytte til følelser. All oppmerksomhet har vært rettet mot å
se og ivareta andres behov.
Sunne reaksjoner
Det er logisk, fornuftig og normalt å reagere
på rusmisbruk. Smertefulle episoder skaper
minner som setter seg i kroppen og mangelen
på voksen trøst og bekreftelse bidrar til generell utrygghet. Det kan bli krevende å slappe av
når man fysisk og psykisk har vært i konstant
beredskap og stadig har forberedt seg på det
verste.
Mange unge pårørende sliter med uro og
søvnløshet. De er pliktoppfyllende, jobber
hardt, men kjenner seg ikke gode nok. Noen
håndterer kaoset av følelser med oppkast eller sult, andre har ukritisk sex og inngår i krevende forhold. Mange synes det er vanskelig å

„

Folkehelseinstituttet anslår forsiktig
at 90 000 barn til enhver tid lever
med foreldres rusmisbruk

„

stole på andre, blir sjalu i nære relasjoner eller
unngår å forplikte seg. Felles for dem som har
vokst opp med rusbelastning er at de har bedrevet enorm tilpasning over tid uten tilstrekkelig rom for egne behov.

stemninger, bidra til harmonisering og å sette
egne behov til side. En slik evne til å tilpasse
seg viser ressurser og innsikt som kan danne
grunnlag for utviklende og berikende samtaler
med de unge.

Disse reaksjonene og tilpasningene kan ofte
ses som symptomer og kategoriseres som sykelige. Hvilke navn og merkelapper vi velger
å benevne dem med påvirker behandlingen.
Mange pårørende gis symptombehandling
uten at deres plager kontekstualiseres og ses
i sammenheng med oppveksten. Utfylling av
skjema og fastsetting av diagnoser beveger
oss bort fra problemets opprinnelse. Denne
standardiseringen kan dessuten tildekke de
unges kreativitet, ressurser og kraft. Det kjennes som regel mer inviterende og ufarlig å bli
møtt med at man har reagert sunt og adekvat,
enn å få høre at man har en patologisk fungering.

Alle mennesker trenger anerkjennelse og å få
bekreftet at deres erfaringer er gyldige. Derfor jobber vi i Kompasset med intervensjoner
av typen: «Du syntes det var ugreit. Det er
ikke rart du reagerer. Hvem hadde du vært om
du ikke ble sint? Det er bra å merke at man blir
sliten. Tror du uroen forteller deg noe som er
viktig? Hvordan kan du lytte til kroppen din?
Hvem kjenner du deg trygg sammen med?»
En tilnærming preget av nysgjerrighet kan
bidra til at symptomene endres fra å være et
problem til å bli en god rettesnor. Samtaler
om og evnen til å gjenkjenne smerte gir også
mulighet for å identifisere det gode.

Å tenke litt annerledes
Hva trenger unge som vokser opp med rus?
Og hvordan skal tjenestene utformes og organiseres for at de skal bli trygge og attraktive å
oppsøke for pårørende?
For det første må vi huske at alle foreldre gjør
noe som er bra. De unge er opptatt av denne nyanseringen. Videre er det sannsynligvis
ingen pårørende som tiltales av å bli omtalt
som syk, feil eller unormal. I en familie med
rusbelastning kan det tidvis være nyttig og
nødvendig å overse egne følelser for å mobilisere styrke til å utholde store belastninger.
Det blir en nødvendig spisskompetanse å lese

Tilgjengelighet og nysgjerrighet
Standardiserte løp kan forstås som et forsøk
på å sikre alle god hjelp. Intensjonene kan
være gode. Hvis vi blir for utålmodige etter å
skissere løsninger og oppnå raske resultater,
risikerer vi imidlertid å bli for effektive. Da er
det fare for at vi glemmer de unges behov for
tilstedeværelse, nysgjerrighet og tro på at de
selv har innsikt i hva som er riktig. Hvis vi klarer å tilby denne gruppa høyt spesialisert hjelp
med lav terskel og god tilgjengelighet, kan
vi forebygge repetisjon av sosial arv og sikre
unge mennesker et verdig og meningsfylt liv.
Mette Norman er avdelingsleder, familieterapeut og
klinisk sosionom ved Blå Kors Kompasset
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Av | Olaug Nilssen
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Forskeren forklarer

Av | Eskil Skjeldal

Barn som
ikke registreres
Barn som pårørende blir ofte omtalt som de usynlige barna. Helsepersonell er pålagt
å snakke med alvorlig syke pasienter om omsorgssituasjonen til pasientens barn.
Camilla Lauritzen (UiT), Anne Berit Kolmannskog og Anette Christine Iversen (begge UiB)
har undersøkt om helsepersonell dokumenterer slike samtaler i pasientens journal.

-Hva er prosjektets innhold?
-Forskning viser en sterk sammenheng mellom alvorlighetsgraden av foreldrenes sykdom
og barnets egen helse og utvikling. Stortinget
vedtok i 2009 lovendringer for å sikre identifisering og ivaretakelse av mindreårige barn av
pasienter med psykisk sykdom, rusavhengighet og alvorlig somatisk sykdom eller skader.
Implementering av lovkravet har imidlertid vist
seg å være utfordrende. I dette prosjektet ønsket ledelsen ved en klinikk for psykisk helsevern å vite om helsepersonellet dokumenterte
samtalene med pasientene om barnas omsorgssituasjon i pasientens journal. Resultatene vil utgjøre grunnlagsdata for fremtidige
revisjoner av rutinene for arbeidet med barn
som pårørende.
-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut
av dette?
-Vi ville vite om barna er identifisert og om
kartleggingssamtalen er dokumentet i henhold til vedtatte rutiner for klinikk for psykisk
helsevern. I tillegg ønsket vi svar på om
helsepersonellets vurdering av barnets situasjon fremkom og om pasientens samtykke til
videre oppfølging av barnet var dokumentert.
-Hva fant dere?
-Vi fant at dokumentasjonsfrekvensen var
lav. Journalgjennomgangen viste at det er utfordrende å implementere nye rutiner i daglig
praksis. I kun 50 prosent av journalene var det
registrert om pasienten hadde barn eller ikke.
Der det var registrert at pasienten hadde barn,
fant vi at kartleggingsverktøyet var benyttet

Anne Berit Kolmannskog

til samtaler med pasienten i halvparten av
tilfellene. Vi fant også at de fleste pasienter
takket nei til videre oppfølging for seg selv og
barnet.
-Hvorfor er dette viktige funn?
-Velfungerende rutiner er av stor betydning
for å kunne identifisere og følge opp barn
som pårørende ved psykiatriske spesialenheter. Det er ved slike enheter helsepersonell
møter pasienter med et sykdomsbilde som, i
kombinasjon med andre risikofaktorer, har vist
å kunne medføre alvorlige konsekvenser for
barnet. Det er derfor all grunn til å opprettholde en kontinuerlig forbedringspraksis på dette
fagområdet. En journalgjennomgang gir imidlertid ikke svar på hvorfor det er en begrenset
dokumentasjon av kartleggingspraksis. Vi anbefaler derfor at helseforetakene utarbeider
lokale prosjekter som kan identifisere barrierer
for dette viktige implementeringsarbeidet.
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-Hvilke nye kunnskapshull har denne
studien avdekket?
-I praksis viser forskning at effektiv implementering av nye tiltak, spesielt i store organisasjoner som et helseforetak, er svært utfordrende. Den lave dokumentasjonsgraden
gjenspeiler nok også de utfordringer helsepersonell og pasient opplever når barnets
situasjon blir samtaletema. Fremtidig kvalitetssikringsarbeid bør derfor legge til rette for
økt faglig støtte ved gjennomføring av
kartleggingssamtalen og forenklinger av
dokumentasjonsrutinene.
-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?
-Det er ikke alltid lagt opp til direkte brukermedvirkning i gjennomføringen av mindre
prosjekter som kun benytter opplysninger fra
journal. Retrospektive journalgjennomganger
omtales ofte som lokale kvalitetssikringsprosjekter. Slike prosjekter er alltid forankret
i ledelsen ved det enkelte helseforetaket.
Brukermedvirkning skjer kanskje da først og
fremst gjennom de lokale pasientrepresentantene som jobber opp mot ledelsen. Vårt
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prosjekt ble organisert som et lokalt kvalitetssikringsprosjekt. Data ble hentet ut fra det
elektroniske journalsystemet uten å være tilknyttet identifiserbare personer.
Vil du lese artikkelen, kan den lastes ned her:
https://rdcu.be/Mxw0
Vil du vite mer om prosjektet?
Ta kontakt med Anne Berit Kolmannskog på
Anne.Kolmannskog@uib.no

Av | Stillasbyggerne

Å hjelpe
statens barn

Heidi Svendsen Tessand –
prosjektleder og psykologspesialist

Når vi møter barn og ungdom som ikke passer
inn i boksene til de offentlige helse- og omsorgstjenestene, må vi sprenge boksene, ikke klage over at
barna ikke passer inn.

Noen barn har det så vanskelig hjemme at staten overtar
omsorgen og flytter dem i fosterhjem eller på institusjoner. Mange av fosterhjemmene og institusjonene er fulle
av omsorg, varme og kompetanse. Men mange føler seg
overveldet. De forteller at de ikke var forberedt på hvordan
det er plutselig å bli foreldre til en 15 år gammel gutt som
ruser seg. At de ikke hadde nok informasjon om jenta som
skader seg og selger kroppen sin, om han som er fascinert
av våpen og drømmer om skolemassakre, eller hun som lever i en fantasiverden.
Saksbehandlerne i barneverntjenesten ønsker å gjøre en
god jobb, men er overarbeidet. Samarbeidet mellom barneverntjenesten og de psykiske helsetjenestene er vanskelig.
BUP avviser ofte henvisninger fra barneverntjenesten
fordi «omsorgssituasjonen ikke er stabil nok» eller at barna
er «behandlingsresistente».

Ann-Kristin Sandaa –
barnevernfaglig rådgiver

Maria Nylund – psykolog

Fakta:
• Stillasbyggerne er et samarbeidsprosjekt
mellom psykisk BUP og barneverntjenesten, og
består av totalt 6 psykologer og barnevernfaglige rådgivere.

Nina Gundersen –
barnevernfaglig rådgiver

• Målgruppen er barn og unge mellom 0-23 år
som er under barneverntjenestens omsorg.
• Målet er å øke livskvaliteten og fange opp barn
og unge med psykiske problemer i målgruppa.
• Stillasbyggerne er eid av AHUS og finansiert av
Helsedirektoratet.
Trude Høy – psykologspesialist
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„

Vi kobler på livet
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Av | Olaug Nilssen

„

Men vi kan ikke gi opp disse barna. De har
blitt slått. Voldtatt. Overlatt til seg selv
fordi foreldrene var for rusa til å ta vare
på dem. Prøvd å klare seg selv. Men ofte
blitt misforstått fordi de ikke oppfører seg
som vanlige barn. Mange av dem ønsker
hjelp, men får det ikke fordi praktiske ting
står i veien: Lang ventetid i hjelpeapparatet, mangel på tålmodige og varme voksne som ser «bak» den trøblete
oppførselen. De fleste hjelpere sitter på hver
sin tue og ser ikke helheten.
Vi sorterer ikke på diagnose eller geografi
Med dette bakteppet lagde vi i 2015 «Stillasbyggerne», en ny måte å tenke hjelpetiltak
til barn og unge under barneverntjenestens
omsorg. Vi er et tverrfaglig team bestående
av de som vanligvis strever med å samarbeide,
altså ansatte både fra psykisk helsevern og
barnevern. Stillasbyggerne eies av Ahus, men
er 100 % finansiert av Helsedirektoratet.
Stillasbyggerne bistår noen kommunale barneverntjenester og en institusjon med å ivareta alle barna de har under omsorg. Vi er ikke
opptatt av opptaksområder, diagnoser eller
andre inklusjons – eller eksklusjonskriterier.
Flyttes barna fra en institusjon til et fosterhjem på en annen kant av landet, så fortsetter
vi arbeidet. Vi avslutter ingen av «sakene», vi
bare minker eller øker styrken på tiltakene etter hvordan det går. Målet er å øke livskvaliteten til barna og ungdommene, og å fange opp
de som strever psykisk og som ikke opplever
hjelpen fra de ordinære hjelpeapparatet som
nyttig. Vi hjelper altså de som faller mellom
stolene.
Først lager vi en samarbeidsavtale med en
kommunal barneverntjeneste og får samtykke fra barneverntjenesten og ungdommene
til å kartlegge deres livskvalitet og psykiske
helsetilstand. Slik kartlegging er utenfor det
ordinære hjelpeapparatets mandat, derfor har
vi innvilget konsesjon for å gjøre dette. Barn
under omsorg er i høyrisiko for svært lav livskvalitet, og ved å kartlegge alle økes sjansen
for å fange opp de som vanligvis ikke «synes».

Deretter intervjuer vi saksbehandlere eller ansatte på institusjonene om hvordan de tror at
ungdommene har det og hva de trenger, og
ser om det stemmer overens med det ungdommene selv ønsker.
Grønn, gul og rød gruppe – hvor solid er
stillaset?
Vi deler barna inn i grønn, gul og rød gruppe
etter hvor god vi vurderer at planen for oppfølging er. I noen tilfeller har hele stillaset
ramlet sammen: psykisk helsevern strekker
ikke til, omsorgsbasen er utrygg, de har falt ut
av skole og, eller arbeidsliv, de har få eller lite
sosial omgang. Da er hele stillaset fokus for
intervensjon, og tiltakene kan for eksempel
være: veiledning av saksbehandler i hvordan
koble på private eller profesjonelle nettverk,
lage grupper med ansatte på skolen og fosterforeldre om hvordan de skal møte og forstå
ungdommens behov, undervise om traumer
og omsorgssvikt, utrede og behandle der det
er behov, og snakke eller finne på ting med
ungdommen hvis de vil. Kort sagt: vi kobler på
livet.
Barna og ungdommene forteller at de trenger noen som kjenner historien deres godt
fra før og de slipper å si alt på nytt, og at de
voksne samarbeider godt. Derfor analyserer vi
alle bakgrunnsdokumenter for å finne fallgruver og suksesskriterier i tiltaksarbeidet, både
barnevernmapper og helsejournaler. Vi ser at
det ofte har manglet noen med totaloversikt,
og da blir barna «mettet» på tiltak uten at de
nødvendigvis treffer.
For hvis du har vært hele livet under barneverntjenestens omsorg, bodd i flere fosterhjem og institusjoner, byttet barnehage og
skole mange ganger, hatt dusinvis av saksbehandlere og helsesøstre og psykologer og
systemtiltak som alle slutter å følge deg opp
fordi du flytter eller tiltaksperioden er over; da
gir du til slutt opp. Det som skal hjelpe hjelper
jo ikke når det ikke er kontinuitet og samarbeid
som varer på tvers av tjenestested, geografi
og mandat.
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„

De aller mest sårbare barna i
samfunnet må få den aller
beste hjelpen

„

Hva hjelper?
Etter tre år med Stillasbyggerne ser vi følgende suksesskriterier:
• Barn og unge vil ha tiltak på tvers av diagnostikk, geografi, tjenestested og sektorer. Hvis barna flyttes, flytter hjelpen
etter.
• Hjelpen bør foregå i faser for å skreddersy både helse- og omsorgsbehov: analysere, bygge og vedlikeholde stillas. Tiltak
avsluttes ikke, kun endring av innsatsens
styrke.
• 90 % av arbeidet foregår ambulant. Både
ungdommene og samarbeidspartnerne
vil møte oss der de er: på skolen, på institusjonen, i fosterhjemmet, på fritidsarenaer, i barneverntjenestens lokaler, i
bilen, på kafeer og på tur.
• Tett samarbeid med saksbehandler i
barneverntjenesten er viktig for å sikre
eierskap til hvordan kvaliteten på oppfølgingen av barnet er. Barneverntjenesten
er den eneste tjenesten som har tilgang
på all dokumentasjon og kan fatte de viktigste beslutningene. Men ofte mangler
de kompetanse og ressurser til å vurdere
hva barn med sammensatte utfordringer
trenger.
• Fokus på livskvalitet, mestring, mening
og sosial inkludering fordi god utviklingsstøtte er viktig når man strever psykisk.
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• Systematisk «behandle» det tidvis dårlige samarbeidet mellom barnevern og
psykisk helsevern i stedet for å drive med
gjensidig ansvarsfraskrivelse.
• Høyt kompetente og fleksible fagpersoner. Det er krevende analysearbeid å
finne utviklingsnivå til et omsorgsskadet
barn. Dessuten krever ambulant virksomhet fleksibilitet og evne til å holde mange
perspektiver oppe samtidig.
• Arbeidet må foregå i skjæringspunktet
mellom psykisk helsevern og barnevern.
Det krever tospannsarbeid med både
psykologer og barnevernfaglig kompetent personell. Stillasbygging er dermed
en helhetlig modell for hjelpetiltak med
fokus på økologi, risiko og beskyttelse,
og tilbyr noe annet enn tradisjonelt psykisk helsevern og barnevern.
De aller mest sårbare barna i samfunnet må få
den aller beste hjelpen. Statens barn er våre
felles barn. Det ansvaret må vi alle ta på største alvor og tenke helt nytt i hvordan vi organiserer hjelpen rundt dem. Stillasbyggerne er
et konstruktivt forslag til løsning.

Forskeren forklarer

Av | Eskil Skjeldal

Helsesøsteren og
pårørendebarn
Hvordan kan skolehelsetjenesten støtte, hjelpe og tilrettelegge for barn og unge
som er pårørende av foreldre med psykiske vansker og rusproblematikk? Selv om
helsesøstre ønsker å bidra, viser Anne-Turid Karlsruds forskning at ytre faktorer
fører til at det er vanskelig å følge opp pasientenes barn

-Hva er prosjektets innhold?
-I studien har jeg undersøkt hva helsesøstre
kan bidra med av støtte, hjelpe og tilrettelegging for barn og unge når den ene eller begge
foreldrene enten har et rusproblem eller sliter
psykisk. Utgangspunkt for studien kom fra fire
ungdommer som hadde vært i en slik situasjon. Ungdommene etterspurte en langvarig
og autentisk relasjon som de kunne snakke
med og som var lett tilgjengelig. Skolehelsetjenesten er et slikt lavterskeltilbud, tjenesten
er lett tilgjengelig, i tillegg har helsesøstrene
taushetsplikt som gjør at barnet kan snakke
fritt. Seks helsesøstre i større og mindre deler
av innlandet i Sør-Norge ble dybdeintervjuet
i studien. Helsesøstrene representerte både
barne- og ungdomsskole, flere hadde også
opp imot 18-19 år fartstid i skolehelsetjenesten.
-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut
av dette?
-Helsesøstrene ble spurt om hvilken erfaring
og kunnskap de hadde om emnet, og i
hvilken grad den enkelte helsesøster opplevet å bli kontaktet av institusjonene når
foreldre ble innlagt for enten rus eller
psykiske problem. Spørsmålene tok sikte på å
gi svar om hvilke utfordringer helsesøstrene
møtte for å kunne støtte, hjelpe og tilrettelegge. Det ble blant annet spurt om i
hvilken grad det ble tatt kontakt, hvilken
problematikk som ble brakt på banen, når
det ble brakt opp, og om gutter og jenter tok
kontakt i lik grad. Det ble også stilt spørsmål
for å kunne svare på om det fantes likheter/

Anne-Turid Karlsrud

ulikheter i forhold til barn i barneskole og i
ungdomsskole.
-Hva fant dere?
-Helsesøstrene opplevde at institusjonene i
svært liten grad tok kontakt når foreldre var
innlagt. Psykiatriske institusjoner var dårligst,
deretter kom rusinstitusjoner. Det kom også
frem at leger i ulik grad tok kontakt. Helsesøstrene opplevde at det var flere årsaker
til dette, blant annet at kunnskapen om hva
skolehelsetjenesten kunne bidra med var lite
kjent. I studien kom det også frem at foreldre
hadde vært i den tro at egne epikriser ble videresendt til skolehelsetjenesten, og at barna var ivaretatt. Det viste seg å være størst
stillhet omkring rusproblematikk, med psykiske vansker som en tett nummer to. Størst
åpenhet var det omkring somatiske vansker
som f.eks. kreft. Det kom også frem at jenter
søker hjelp tidligst, de er også mer åpne om
problematikken enn gutter. Eldre barn tar ofte
Veien Videre 33

„

Jenter søker hjelp tidligst, de er
også mer åpne om problematikken
enn gutter

„

kontakt selv, yngre barn ble ofte henvist fra
foreldre eller lærere, som gjør dem mer sårbare
og vanskeligere å nå. Ofte hadde barnet levd i
flere år med problematikken før helsesøstrene
fikk kjennskap til det. Helsesøstrene savnet et
tettere samarbeid med PPT og BUP for å få
innsyn i hvilke tiltak som ble gjort for eleven.
De ønsket også et tettere samarbeid med lærere og skole for å sikre en helhetlig forståelse
av problematikken. Tverrfaglig samarbeid var
helt nødvendig. Taushetsplikt gjorde imidlertid
slike samarbeid vanskelig.
-Hvorfor er dette viktige funn?
-Studien viser betydningen av at lege og institusjoner tar kontakt med skolehelsetjenesten
for å sikre at barn blir ivaretatt når foreldre
kommer inn til behandling for rus og psykiske
vansker. Rusproblematikk og psykiske vansker
viser seg å være stigmatiserte emner som
ofte holdes skjult. Ofte vil en lege være den
første som får kjennskap til problematikken,
og dermed kunne være den som sikrer at barnet får hjelp og støtte utenfra på et tidlig tidspunkt. Leger har dermed et særlig ansvar for
å ta kontakt for å forhindre at barnet må leve
under problematikken kanskje i flere år uten å
få hjelp. Dette gjelder spesielt der det er yngre barn som kan være vanskelig å nå. Studien
viser også viktigheten av å inneha kunnskap
om hvilke kjennetegn lærere må være obs på
for kunne få kjennskap til barnets hjemmesituasjon. Slik kunnskap kan sikre at barnet får
støtte, hjelp og forståelse for sin situasjon.
Helsepersonell må også sikre egne rutiner ved
innleggelse i forhold til kartlegging av familie,
og innhenting av samtykke for å videreformid34 Veien Videre

le situasjonen til nødvendige etater. Det må
også sikres at forelderen vet at dette er helt
nødvendig og ikke skjer automatisk.
-Hvilke nye kunnskapshull har denne
studien avdekket?
-Studien har avdekket at skolehelsetjenesten
ønsker å støtte, hjelpe og tilrettelegge for
barn og unge som lever med foreldre med rus
og psykiske vansker. Helsesøstrene har både
kunnskap og et nøytralt frirom som vil kunne
være til stor hjelp. Det kan imidlertid se ut til at
tjenesten er lite kjent og brukt av leger og av
helsepersonell i rus og psykiatriske institusjoner. Vi trenger mer kunnskap om hvorfor dette
er slik, og hva som skal til for å endre dette slik
at det går automatikk i å kontakte skolehelsetjenesten tidlig i problematikken.
-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?
-Forskningen har forsøkt å ivareta brukerinvolvering dvs. barnet/den unge ved bruk av
tidligere forskning på området. Helsesøstrene
har også forsøkt å gjengi tilbakemeldinger fra
brukerne. I denne studien var målet å undersøke helsesøstrenes oppfatning av problematikken rundt barn og unge som pårørende. Barna
og den unges egne autentiske opplevelser
omkring tematikken har dermed ikke vært direkte forsket på i denne studien.
Vil du vite mer om prosjektet?
Ta kontakt med Anne-Turid Karlsrud på:
anneturid@karlsrud.info

Kronikk

Av | Olaug Nilssen
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Anbefalinger basert på toppmøte 2018:

Barn som pårørende
Her er anbefalingene som fremkom gjennom
dialog mellom de 100 deltagerne på møtet.
De representerte sentrale pårørende- og
brukermiljø, utdanningsinstitusjoner, fagorganisasjoner, forskermiljø, Helsedirektoratet og
ansatte på ulike nivå i 1. og 2. linjen i helsetjenesten. Deres råd er tydelige:
Det er viktig at noen snakker med barna!
Dette behøver ikke være personer med
spesialistutdanning, men gjerne personer
barna kjenner og stoler på. Hjelpen må gis
nært barnet, og lærere og andre må få hjelp til
å tilrettelegge på en god måte.
Hjelpen som gis i dag er for fragmentert.
Det er behov for mye mer tverrfaglig samarbeid, individuelt tilpasset den enkelte families
behov.
Snakk med barna og familiene, og hør på
hva de sier.
Voksne må snakke direkte med barn, og lytte
til hva de har å si. Skole og barnehage må informere barn og unge om hvilke rettigheter de
har, om psykisk helse og hvor de kan få hjelp.
Foreldrenes behandlere har et særlig ansvar
for å utforske barnas situasjon og å melde videre. Behandlere må ha kunnskap om hva de
skal gjøre hvis foreldre nekter dette.
Familiens øvrige nettverk bør involveres,
der det er mulig.
Samarbeid på tvers av profesjoner, og ha
gode rutiner for oppfølging.
Det tydeligste rådet fra toppmøtet er at det er
behov for mye bedre tverrfaglig samarbeid, på
tvers av nivå og etater.
Taushetsplikten kan oppleves som et hinder for godt samarbeid, og det er viktig at alle
som arbeider med barn og familier kjenner til
unntakene fra taushetsplikten.
Det er nødvendig med gode rutiner og prosedyrer, én person må ha ansvaret for at tiltak
gjennomføres.
36 Veien Videre

Alle kommuner bør ha barnefaglig ansvarlige,
og familier bør ha egne kontaktpersoner som
følger dem opp.
Det er viktig at barnevernet deltar aktivt i
tverrfaglig samarbeid.
Oppfølging av barn bør automatisk utløse
ressurser. Helsearbeidere og lærere må få mulighet til å bruke tid på å snakke med barn som
har det vanskelig.
Gi kunnskap til helsepersonell, skoler og
barnehager, - og til alle.
Å se og å hjelpe barn som pårørende er et felles ansvar for alle – inkludert lærere, naboer
og nettverk.
Det kan være vanskelig, både for bekjente
og profesjonelle, å stille de vanskelige spørsmålene, og det er viktig at man vet hvem man
kan kontakte for støtte og veiledning. Alle
kommuner bør ha enkle oversikter på nettsidene om hvor man kan få hjelp.
Det er nødvendig med folkeopplysning om
barn som pårørende, og med arbeid mot stigma og fordommer.
Kunnskap om barn som pårørende må inn i
grunnutdanningen i alle relevante yrker.
Sats på helhetlig og systematisk hjelp, i
barnas og familienes hverdag.
Barnehager og skoler må ha nok kunnskap til
å se barn som pårørende, og vite hva de skal
gjøre videre. Barn må få hjelp i vanlige sammenhenger, og lærere må få veiledning til å
tilrettelegge på en god måte.
Fastleger og helsesøstre har et særlig ansvar fordi de ser og møter barn og foreldre som
kanskje ikke har kontakt med andre hjelpere.
Det er viktig at barn og familier får helhetlig, systematisk og individuelt tilpasset hjelp
over tid.
Ofte er det største behovet praktisk og/eller økonomisk, det kan derfor være behov for
foreldrevikarer eller økonomisk støtte.

Kronikk

Arrangører til toppmøtet: Ansatte ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Fra panelsamtalen.

Panelet og og konferansier Christian Borch.
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> Norsk sykepleierforbund

fra et pårørende barn i møte med
1. Se på meg og lær deg navnet mitt. Fortell
meg også gjerne hva du heter selv. Da forstår jeg at du vil bli kjent
med meg.
2. Smil til meg. Det er ikke sikkert jeg smiler tilbake, for
kanskje er jeg både redd og lei meg. Men smil til meg likevel. Når du
smiler, viser du at du anerkjenner meg, og jeg føler meg inkludert.
3. Spør om jeg trenger noe, for eksempel om jeg er
sulten eller tørst. Da forstår jeg at du vil meg vel.

4. Våg å se meg i øynene. Når du ser meg i øynene når

vi snakker sammen, vet jeg at du tåler og orker meg. Når du ser meg
tåler å se alt jeg skammer meg over. Når du holder fast blikket mitt vis
voksenperson som jeg kan stole på. Hvis jeg er veldig liten, så sett deg
med meg. Da forstår jeg at den store kroppen din ikke er farlig.

5. Vis vilje til å se verden fra mitt perspektiv

meg og mitt liv. Kanskje har du møtt barn tidligere som minner om me
tøff barndom. Men jeg er bare meg. Og du er deg. Så ikke legg ordene

6. Still meg heller åpne spørsmål, altså spørsmål d
Dette er spørsmål som begynner med hva eller hvordan f.eks Hvordan
besøk på sykehuset? Hva tenker du om at pappaen din må være her?
tenker du om at du snart skal se mammaen din igjen? Når du spør me
jeg har det, da forstår jeg at du er opptatt av alle mennesker, og at du
familien min.
7. Legg fra deg permene og nøklene når du

jeg modigere fordi vi er likere. Gå vekk fra skrivebordet og sett deg he
jeg kjenne på den voldsomme avstanden mellom oss.

8. Fortell meg at det er greit å gråte, og at det e
forstår jeg at du anerkjenner følelsene mine og sorgen min.

Hovedlogo
til Skilt til bygninger
og vegger Fortell meg Forenklet
9. Gi meg lov til
å være
et barn.
også ats

vi er på et sykehus. Da forstår jeg at du skjønner at jeg er et barn, og d

10. Vær deg selv, slik du er. Det betyr også at du kansk

profesjonaliteten din. Når du er ditt autentiske jeg, da gir du også meg
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