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Barn som pårørende 

   

 

Mona Nordsletten og Anne-Cathrine Kraby 

 

Seksjon for hjerneskader 
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Agenda:          

 
 Reaksjoner    
   og vanlige spørsmål 

 
 Lovpålagt oppgave 

 
 Barneansvarliges rolle 

 
 Hva gjør vi for barna 
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Noen vanlige reaksjoner hos barn:  
  
 
Sinne  
Når den man er glad i blir syk, kan man føle at man  
er litt sint på den som er syk 
 
 
Sjalusi  
Det er også vanlig å føle sjalusi fordi den som er  
syk får så mye oppmerksomhet 
 
 
Skyld  
Noen føler skyld og lurer på om noe man har gjort eller sagt noe som førte til ulykken  
 
Å tenke på seg selv  
Noen kan tenke at det er egoistisk å tenke på seg selv  
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Noen vanlige reaksjoner hos barn 

 
Ensomme 
Men det er helt vanlig å lure på hva som skal skje med en selv eller andre i 
familien når noen er syke  
 
 
Triste 
Plutselig vet man ikke hva som skjer, veldig mye blir usikkert og det kan 
være vanskelig å planlegge 
 
Som før  
Noen synes det er rart at de ikke kjenner seg annerledes, så det er viktig 
at vi vet at det er vanlig også  
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Forhold som kan påvirke 
 

 

 
Sykehusinnleggelsen  

 

Nettverk 

    

De voksnes mestring 

    

Alder 
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Forandringer i familieforhold 
 

 
 

- endringer i rutiner 
- tap av voksenkontakt 
- mindre oppmerksomhet 
- forskjellsbehandling (søsken) 
- tap av søskenforhold 
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Hvilke behov har barn som 
pårørende? 
 

 

 

 

•  Åpenhet   

•  Ærlighet 

•  Aldersadekvat informasjon 

•  Deltagelse 

•  Støtte i hverdagen 
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Noen spørsmål som er vanlige 
blant barn og ungdom:  
  

 

 
Alvorlighet 
 
Oppholdslengde  
 
Smerte 
 
Besøk  
 
Hvordan utstyr 
fungerer 
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Lovpålagt oppgave 
1. janunar 2010 

 
  
 

 

 

 

  
Helsepersonell skal bidra til å ivareta det  
behovet for informasjon og nødvendig  
oppfølging som mindreårige barn av 
pasienter med psykisk sykdom,  
rusmiddelavhengighet eller alvorlig 
somatisk sykdom eller skade kan ha som  
følge av forelderens tilstand. 
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Hva skal helsepersonell medvirke til? 
 

 
Avklare om pasienten har barn 
Vurdere om barna har behov for informasjon eller 
annen oppfølging 
Aktiv innhenting av samtykke   
Skaffe seg generell informasjon 
- om lokale samarbeidspartnere 
Medvirke til at det blir gitt informasjon 
Dokumentere i journal  
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Barneansvarlig personell mv. 
 

 
 
 
Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig  
utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å 
fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige 
barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk 
syke eller skadde pasienter 
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Barneansvarlig personell:  
 

 

 

Ansvaret innebærer bl.a.: 

 
- Sette arbeidet i system 
- Fremme barnas interesser 
- Holde helsepersonell oppdatert 
- Ha oversikt over aktuelle     

  oppfølgingstiltak  
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Barneansvarlige på Sunnaas 

 

2 barneansvarlige på  

hvert team 

 

Internt nettverk 

 

Forankring i ledelse 
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Barnekoordinator 

Skal sørge for at helseforetakets arbeid med barn som 
pårørende ivaretas. 
 
 

Ansvaret innebærer: 
- Bindeledd mellom ledelse og de barneansvarlige 
- Koordinere barneansvarlig helsepersonell 
- Gi råd og veiledning til barneansvarlige og andre ansatte 
- Utarbeide, revidere og sørge for at retningslinjer blir fulgt 
- Ha oversikt over oppfølgingstiltak for barn 
- Utvikle prosedyrer og samarbeidsrutiner med kommuner 

- Kompetanseutvikling 
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Barnekoordinator på Sunnaas 

 

Nasjonalt nettverket for barn som  

pårørende i somatikk  - Anne Geard 

 

 

Nasjonalt nettverk for barnekoordinatorer 

 

Barn beste driver nettverkene 

Lokalisert ved Sykehuset Sørlandet 

BarnsBeste: www.barnsbeste.no  
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Styrke kompetanse 

 

Marianne Straume senter for krisepsykologi  

Kari Bugge Senter for helsefremmende arbeid på 
Ahus 

Seminar om barn som pårørende 

Barnesenteret på Ullevål  

Kurs hos Voksne for barn 

Konferanser Barns beste 

Fokus på familien ved store skader 

Litteratur 
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  Familieopphold 
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      ”Brain Damage is a Family Affair” 

 
                      Muriel D. Lezak 

 
 

Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 1988, Vol. 10, No.1, 
pp. 111 - 123 
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Målsetting for familieoppholdet: 

 
Psykoedukasjon 
 
 
Erfaringsutveksling 
 
Gjøre hyggelige 
sommeraktiviteter i 
fellesskap med hele 
familien 
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Klokka 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00 FROKOST FROKOST FROKOST FROKOST FROKOST 

09.00 Ankomst, innskrivning: 

anvisning av rom, 

navnebånd på barna, 

få familieoppgave 

Lage navneskilt i 

kantina 

Voksne delt gruppe: 

Hjernen og hjerneskade 

Kantina/ senfaserom 

Voksne felles innledning i 

kantina, deretter grupper: 

Endrede roller/ seksualitet 

Voksne delt gruppe: Livet ble 

annerledes, erfaringssamtaler  

Kantina/senfase 

Voksne felles i kantina: 

Brukerorganisasjoner  

Tips for samarbeidet lokalt 

Ungdom: Rom 031 

Lage hjernemodell + 

spørsmål   

Ungdom Ballspill og 

samtale ”Pappa/ mamma er 

ikke som før” ute/ 031 

Ungdom Hinderløype 

ute/inne 

Ungdom Fisketur   

Barn: Hjernen styrer 

fingrene våre, og vi 

baker på kjøkkenet  

Barn: Til lekeplass eller 

fjæra 

Barn: Fiske krabber i 

strandkanten 

Barn: Blåbærtur i skogen  

10.30 PAUSE frukt i kantina PAUSE frukt UTE PAUSE frukt UTE PAUSE frukt UTE PAUSE frukt 

11.00 Velkommen i kantina Voksne felles i kantina, 

Følgevirkninger etter 

hjerneskade 

Voksne fortsetter temaet Voksne felles i kantina: 

Praktiske tips og råd / 

tilrettelegging hjemme 

Voksne felles i kantina 

Mestring i hverdagen 

Ungdom   

Hjernemodell forts. 

Ungdom Tur til akvariet Ungdom Tur til golfbanen Ungdom: Fisketur  

Barn: Sanseleker Barn: På lekeplass eller 

fjæra 

Barn: Hinderløype 

(ute/stue/lekerom) 

Barn: Blåbærtur i skogen  

12.00 LUNSJ LUNSJ + smøre bagetter 

som matpakke 

LUNSJ  LUNSJ + alle smører matpakke LUNSJ 
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13.00 Voksne felles 

/kantina: videre 

presentasjon, 

forventninger, 

arbeidsform 

________________

__ 

Ungdom: 

Kubb/volleyball 

________________ 

Barn: Tøffetoget  

Vi reiser til Tusenfryd 

Spise bagetter + 

boller 

Kaffe + saft på 

samlingspunkt  

Retur avtales og tas 

etter hvert  

Badeparken uansett 

vær.  

Familiene har eget 

ansvar. 

Vi reiser til Oscarsborg 

hvis det er oppholdvær 

Til landbruksmuseet hvis 

regn  

Retur avtales og tas etter 

hvert  

  

MIDDAG18.30 

Felles avslutning i kantina 

14.00 PAUSE saft/ kjeks 

UTE 

PAUSE saft/ kjeks UTE  SLUTT og hjemreise 

14.30 Voksne 

felles/kantina: 

Gruppe- og 

husregler + program 

________________

_ 

Ungdom Rom 031: 

Grupperegler 

________________

__ 

Barn: Lekerom 

Grupperegler 

Voksne, delt gruppe: 

Kommunikasjon 

___________________

__ 

Ungdom Rom 031 

”Hva sier vi til venner?” 

Barn: Til akvariet_ 

16.00 MIDDAG 

Grilling i hagen  

18.30 Suppe med 

pølse og rundstykker 

MIDDAG  

Avspenning i kantina:  

Kvinner, menn, ungdom  

Barn: Høytlesning 

oppmøte på senfaserom 

20.00 KVELDSMAT KVELDSMAT KVELDSMAT KVELDSMAT 
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Voksenprogram 

Hvordan leve sammen når livet brått ble endret? 

 

Om hjernen og følgevirkninger 

Endrede roller i familien 

Hvordan snakke sammen  

Hvordan snakke med barna 

Hjelpeapparatet 

Fysisk aktivitet og avspenning  
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Ungdomsprogram 

Møte jevnaldrende i samme sitasjon 

 

Mamma eller pappa har forandret seg 
og er ikke som før 

 

Hva sier vi når venner spør 

 

Undervisning og samtaler (uformelle) 

 

Mye aktivitet!  
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Barneprogram 

 

Lek, moro, fellesskap, aktivitet, 
men kanskje bidra til litt økt 
”forståelse”? 

 

Sanseleker (vi bruker hjernen til 
å styre fingrene våre), 
høytlesning, samtale, hyggelige 
sommeraktiviteter   
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Evaluering 

 

 

Tilbakemeldingene fra de  

voksne, ungdommene, barna og de 
ansatte? 

 

Hva har vi lært som personale? 
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Norske kvinners sanitetsforening 
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Egen barnepårørende dag 

Følge mamma eller 
pappas program en  

dag på Sunnaas 

 

Bake - Pizza 

Basseng  

Fritidsaktiviteter 
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Søsken dager 

 
Følge søster 
eller bror en  
dag på Sunnaas 
 
 
Individuelt 
tilpasset 
program  
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Barnas dag 
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Barnas dag                       

Klokken  9.30 - 10.00  Møtes vi for å si hei og snakke litt om   
   det som skal skje. Vi har kjeks og drikke. 

   Du må gjerne ha med deg en voksen 

   Vi møtes på Lærings og mestringssenteret 

      

   10.00 - 11.00  Ballspill i rullestol. Vi skal være i gymsalen 

   Idrettspedagogen Wenche med hjelpere viser hvordan. 

  

   11.00 - 12.00  Kunst og håndverkstime med kunstneren  

   Ellen med hjelpere.  

   Vi skal være på Aktiviteket på ergoterapien. 

  

   12.00 - 13.00  Formiddagsmat er pølsegrilling i LAVVOEN,   
   i eplehagen ved dammen. Si i fra om du må ha  

   noe annet å spise. 

   Ha med varme uteklær   

   Sykepleier Anette er der med sine hjelpere 

  

   13.00 - 14.00 Samlingsstund – her blir det litt av hvert. 

   Brukerkonsulent Gunhild med hjelpere har   
   timen. 

    

   14.00 – 15.00 Tid for bading i svømmebassenget. Husk badetøy og  
   håndkle. Voksne vil være i vannet og passe på. 
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Vi møtes 



34 

Ivaretagelse av barn som pårørende 

 
Barnevennlig/velkomment miljø 
God forberedelse  
Fast kontaktperson 
Mulighet for adspredelse og lek   
Fokus på barnas dagligliv 
Hjelpe familien til å kommunisere 
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Prosess over tid 

 

Barn tar inn ny informasjon svært gradvis 

 

Familien skal tilpasse seg en helt ny hverdag og  

   situasjon 

 

Mange ulike prosesser å ta hensyn til i familien 
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Tilpasset litteratur 
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http://barn.hjernehjelp.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://barn.hjernehjelp.no/
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www.bornehjernekassen.dk 
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Takk for oss 
 


