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Kjerneopplysninger
Barn og unge det gjelder

Mindreårige barn av
foreldre/foresatte eller søsken
som er psykisk syke,
Artikkelen er utviklet i samarbeid med BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som
rusmiddelavhengige, alvorlig
somatisk syke eller skadde eller pårørende
som dør 1-3
Søsken som pasienter kan være over eller under 18 år
Eksempler på andre hendelser som kan påvirke barn og unges liv og
utvikling 4:
Vitne til vold/mishandling i familien
Familiemedlemmer i fengsel
Foreldre som sliter med vanskelige livserfaringer og/eller traumer
De mest risikoutsatte barna har foreldre som strever med flere problemer
over tid 5-7
Forekomst

Multisenterstudien om barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten
estimerte 200 000 pasienter som til sammen har 350 000 barn 8
Folkehelseinstituttet estimerte i 2011 at 260 000 (23,1 %) norske barn har
foreldre med en psykisk lidelse som kan gå ut over daglig fungering
Ca 70 000 (6,5 %) har foreldre med et alkoholmisbruk som sannsynligvis
går ut daglig fungering 9
Årlig opplever nesten 3500 barn under 18 år at en av foreldrene får kreft.
Rundt 700 barn under 18 år opplever at en forelder dør av kreft i løpet av
ett år 10
Årlig opplever mellom 6000-9000 norske barn at mor eller far fengsles 11
Konsekvenser for barna

Barns tanker, følelser og hverdagsliv 8,12-14

https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/generelt/tilstander-og-sykdommer/barn-som-parorende/pasientens-barn--barn-som-parorende/

1/9

31.8.2018

Barn som pårørende - Norsk Elektronisk Legehåndbok

Vanlige tanker er: Blir han/hun frisk igjen? Er det min skyld? Hva
kommer til å skje?
Vanlige følelser er redsel for hva som skjer, skyldfølelse, sinne,
bekymring for fremtiden og alenefølelse
Barn merker at hverdagen og familieatferd endrer seg. Rutiner i
familien, oppfølging av skole og fritidsaktiviteter, og omsorgsoppgaver
i familien påvirkes.
Vanlige reaksjoner er skole- og konsentrasjonsvansker,
søvnproblemer og somatiske plager
Omsorgsoppgaver 8,15
Mange barn tar eller får praktiske og/eller emosjonelle
omsorgsoppgaver
Tilpassede omsorgsoppgaver kan gi opplevelse av mestring og
utvikling
For store omsorgsoppgaver kan føre til stress, isolasjon og fravær fra
skole
Sped- og småbarn 16
De minste barna er vare for endringer i stemninger, kontakt og rutiner
Barn som over tid ikke får respons på sine forsøk på kontakt kan
resignere, bli apatiske og stagnere i utvikling
Barn som utvikler problemer 17-19
Foreldres sykdom og avhengighet utgjør en risiko også for barns helse
og utvikling
De fleste barn som er pårørende klarer seg bra, men noen utvikler
egne problemer
Noen barn utvikler angst, depresjon, atferds- og
konsentrasjonsvansker, rusproblemer og frafall fra skole og utdanning
Problemene kan vise seg i oppveksten eller oppstå i voksen alder
Barns behov 8,20-23
Barn trenger åpenhet i familien og fra helsepersonell
Barn ønsker å forstå og å delta når informasjon gis, beslutninger tas
eller oppgaver skal gjøres
Barn ønsker anerkjennelse for sin opplevelse, forståelse og deltakelse
Lovbestemmelser om barn som pårørende

Helsepersonelloven § 10a  gir alt helsepersonell plikt til å bidra til at barn
som er pårørende til foreldre eller søsken får informasjon og nødvendig
oppfølging
Helsepersonelloven § 10b  gir alt helsepersonell plikt til å bidra til at barn
som er etterlatte (død hos forelder eller søsken) får informasjon og
nødvendig oppfølging
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Plikten omfatter mindreårige barn som har forelder eller søsken med
psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller
skade og mindreårige barn som etterlatte.
Informasjon om pasienten har barn eller mindreårige søsken skal føres i
pasientens journal. Opplysninger om foreldrene som har konsekvens for
barnets behandlingssituasjon, skal føres i barnets journal
(Journalforskriften § 8 første ledd bokstav t og u ).
Helsepersonelloven § 25, tredje ledd , gir helsepersonell lov til å gi
taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende personell for å ivareta
pasientens barn og søsken, med mindre pasienten motsetter seg det

Sykehistorien
Generelt

Gjelder pasienter med psykisk lidelse, rusmisbruk eller alvorlig somatisk
skade eller sykdom
Gjelder også for pasienter som utøver vold eller er utsatt for vold, er
kriminelt belastet, og traumeutsatte
Selv om helsetilstanden i seg selv er mindre alvorlig kan den ha
konsekvenser for barna
Syke foreldre kan synes det er vanskelig å ta opp tema om barna i familien.
Det kan være god hjelp og ønskelig at legen bringer dette opp 24
Avklar om pasienten har barn eller mindreårige søsken

Gjøres så tidlig som mulig i pasientkontakten. Kan inngå i oversiktsbildet i
pasientjournalen
Avklaringen bør inneholde informasjon om:
Barnas navn, fødselsår, kjønn, bosted og språk
Foreldreansvar, daglig omsorg, samvær eller annen
omsorgsrolle/søskenrolle
Begge forelderens navn og kontaktinformasjon
Er barnet godt ivaretatt (av andre omsorgspersoner eller
hjelpeapparat), og i tilfelle av hvem?
Er barn eller søsken informert om pasientens sykdom og behandling?
Vurdering av rød, gul, grønn respons (Se Tiltak og råd)
Rød: Krever barnas omsorgssituasjon umiddelbar handling?
Avklar hvordan sykdommen påvirker barna

Om sykdommen i hverdagen
Hvordan påvirker sykdommen hverdagslivet til barna og familien?
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Hvordan fungerer hverdagsrutinene (eks. måltider, leggetider, lekser,
fritidsaktiviteter)?
Hva gjør familien for å mestre hverdagen?
Har familien behov for støtte og hjelp fra andre?
Utvikling av problemer hos barna
Har du lagt merke til noe hos barna som bekymrer deg eller som er
annerledes enn før (atferd, følelser, barnehage/skole, venner)?
Trenger barna mer informasjon og oppfølging?
Har andre uttrykt bekymring for barnet?
Barnas omsorgsoppgaver
Hvilke oppgaver har barna hjemme (eks. matlaging, rengjøring,
omsorg for søsken, emosjonell støtte, påkledning, personlig hygiene,
medisiner)?
Trenger familien hjelp fra andre til oppgavene?
Barnas behov
Hva vet barna om foreldre/søskens sykdom?
Hvordan har barna det?
Hva trenger barnet fra foreldrene eller andre?

Tiltak og råd
Forslag til tilnærming når barns behov skal vurderes og håndteres 25:
Grønn respons

Barnet er godt ivaretatt av andre omsorgspersoner eller hjelpeapparat og
pasienten/familien samarbeider godt
Eller: Pasienten/familien ser at situasjonen kan være
uheldig og samarbeider godt både om egen
behandling/oppfølging og samarbeider godt om informasjon og oppfølging
for barna
Konklusjon: Følg opp forløpet videre
Gul respons

Barnet viser mulige tegn på problemer observert av deg eller andre
Eller: Pasienten/familien er lite villig til å innse at situasjonen kan være
uheldig for barna.
Konklusjon: Tilby informasjon og oppfølging, gjerne egen samtale (se tiltak
hos legen) og henvis ved behov. Tilby oppfølging fra barnevern, vurder
melding til barnevern ved manglende innsikt og/eller samarbeid.
Rød respons
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Begge foreldre rusavhengige og/eller psykisk syke eller aleneforelder
rusavhengig og/eller psykisk syk, og liten evne eller vilje til å bidra til at de
selv og barna får informasjon og nødvendig oppfølging
Eller: Vold har vært utøvd i hjemmet eller utøves fortsatt og/eller barna er
uten forsvarlig tilsyn, lever under bekymringsfulle forhold eller på andre
måter er i fare
Konklusjon: Tilby hjelp og oppfølging av passende instans videre og meld
fra til barnevernet
Utenfor barnevernets åpningstid kan Alarmtelefonen kontaktes, tlf 116
111
Tiltak hos legen

Tilby en egen samtale om barna og foreldrerollen om pasienten:
viser bekymring for barna eller ønsker råd om hvordan barna kan
ivaretas
opplever utfordringer med barna og hverdagslivet
viser mangelfull innsikt i barnas situasjon
Guide og kasusvingnetter for problemsamtaler ut fra kognitive
prinsipper:
Samtaler med pasienten om barna
Vegring mot å gi barna informasjon
Når det er vanskelig å takke ja til hjelpetiltak for barnet
Hjelp til å skåne barna fra pasientens problematferd
Tilby samtale med barn og foreldre sammen hvis pasienten:
ønsker hjelp til å informere barna om sykdommen
ønsker hjelp til å mestre utfordringer med barna og hverdagslivet
Guide og kasusvingnetter for problemsamtaler ut fra kognitive
prinsipper:
"Å rydde i hodet" - samtaler med pasient og barn om vanskelige
enkelttema
Tilby samtale med barn hvis:
Pasienten og barnet ønsker det som et resultat av familiesamtalen
Barna ønsker å ta opp egne problemer rundt pasientens sykdom (slike
samtaler må ha en forbindelse med pasienten i forkant og etterkant –
husk samtykke)
Guide og kasusvingnetter for problemsamtaler ut fra kognitive
prinsipper:
"Å rydde i hodet" - samtaler med barn som pårørende om
vanskelige enkelttema
Snakketøyet
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«Snakketøyet»  er et digitalt samtaleverktøy for helsepersonell og andre
voksne som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende. Verktøyet
inneholder bl.a anbefalinger og eksempler på hvordan ta opp barnas
situasjon med syke voksne og samtaler med barn.
Samtaleguide for helsepersonell og foreldre finner du her 
Lurt å tenke på: Barn 0-7 år 
Lurt å tenke på: Barn 7-13 år 
Lurt å tenke på: Ungdom 13-18 år 
Råd til legen

Gjør barnas situasjon til et naturlig tema i pågående kontakten med
pasienten/foreldre
Ta initiativ til å snakke om barnas situasjon og behov for informasjon og
oppfølging
Avklar og vurdér barnas behov for informasjon og oppfølging
Bruk pasientkontakten og ”sykehistorien” til å bli kjent med barna og
familien
Inkluder informasjon fra andre ved behov (frisk forelder, barna, familie,
skole/barnehage, andre behandlere eller hjelpeinstanser - husk
samtykke)
Foreta en vurdering ut fra grønn, gul og rød respons
Tiltak som gir helhetlig hjelp til barn og familie
Mål for tiltak er å gi barna trygghet, forståelse og mestring i av
hverdagen
Finn tiltak som støtter pasientens egne ressurser og ressursene i
barnas oppvekstmiljø (familie, nettverk, nærmiljø, barnehage/skole,
fritid)
Søk samarbeid med andre for å bidra til helhetlig hjelp
Samtykke og taushetsplikt
Snakk om betydningen av å gi informasjon til barn og familie - be om
samtykke
Du kan gi generell informasjon uten å bryte taushetsplikten
Dokumentasjon
Informasjon om pasient har barn eller mindreårige søsken skal
journalføres i pasientens journal
Relevant informasjon om foreldres sykdom noteres i barnets journal
Informasjon fra avklaring og tiltak journalføres

Pasientinformasjon
Hva bør du informere pasienten om

Om sykdom i familien
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Hele familien påvirkes når mor, far eller søsken er syk
Barn og unge ønsker vanligvis å vite hva som skjer. De ønsker å delta
i beslutninger som angår dem, enten det gjelder aktiviteter,
planlegging av hverdagslivet eller valg av oppfølging
Barn ønsker anerkjennelse for sin opplevelse, forståelse og deltakelse
De fleste barn som har syke foreldre eller søsken klarer seg godt i livet
Det finnes mange som både kan og vil støtte og hjelpe (familie,
naboer, nettverk, barnehage/skole, hjelpeinstanser)
Om hva som er god støtte og hjelp i familien
Fortell barna om sykdom og behandling så tidlig som mulig
Snakk åpent med barna om det som skjer. La dem vite at de ikke har
skyld, at de regnes med og at de også har lov til å ha det bra
Involver andre og be om støtte hjelp når dere trenger det
Lag en plan for hvordan familien kan mestre sykdomsperioder
Ta vare på deg selv – familien trenger deg i så god form du klarer å
være
Hva finnes av pasientinformasjon

Når barn er pårørende
Barn og unge i familien? 
Snakketøyet: samtaleverktøy tilrettelagt for terapeuter 
Helsenorge.no: Når barn blir pårørende 
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På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon
og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle
henseender.
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