
BARN SOM PÅRØRENDE 
til foreldre med psykiske lidelser   



JEG SKAL SNAKKE OM: 

• Noen barn og unge som trenger hjelp ender opp som «kasteballer» i 
hjelpesystemet. Hvem er de? Hvor er de? 

 

• Det kan dreie seg om uavklart ansvarsfordeling eller manglende samarbeid mellom 
hjelpeinstansene, eller rett og slett at ingen våger å ta ansvar når det trengs som 
mest. Kunnskap, ansvarliggjøring, forankring 

 

• Hva går galt når barn og unge havner mellom to stoler i systemet? Hva svikter?  

 

• Og hva skal til for å unngå at det skjer? Veien videre……  



HVEM ER DET SOM LEIER HVEM? 



PÅRØRENDE BARN? 

 

• Pårørende barn omfatter barn 0-18 år 

 

 

• 260 000 barn med foreldre med så alvorlige psykiske lidelser at det går ut 
over dagliglivet 

 

• 70 000 – barn med foreldre med alvorlig alkoholmisbruk 



FORSKNING       

• Økt fokus på barn som pårørende de siste 15 årene 

 

• «barn av psykisk syke foreldre» – samarbeidsprosjekt mellom «voksne for barn» og 
helsedirektoratet først på 2000- tallet 

 

• «Barns beste» – et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 

 

• Forskning fra ulike land, Australia, USA, Storbritannia, m.fl. 

 

 



  



 



RISIKOFAKTORER 

• Det er avgjørende hvordan den psykiske lidelsen påvirker 
foreldrefunksjonene 

• Mest utsatt er barna hvor disse:  
• Alvorlige psykiske lidelser, spesielt med fiendtlig atferd 

• Begge foreldrene er syke 

• Hvor barnet har emosjonell omsorg  

• Hvor foreldrene avviser barnet 

• Vold og overgrep 

• Familien har udekkede hjelpebehov fra helse- og omsorgstjenestene 

• Eldste jente er mest utsatt 

• Rusavhengighet hos foreldrene 

• Manglende støtte fra familie og venner 



SÅRBARE BARN MED ØKT RISIKO  

 

• For utvikling av atferdsvansker  

• Psykiske vansker 

• Emosjonelle vansker  

• Nedsatt psykososial utvikling 

• Forsinket eller avvikende utvikling  

• Barna føler seg annerledes 

• Ensomhet  

• Barna selv ønsker hjelp hjemme 



SÅRBARE BARN……. 

• Barna gjør prøver å skjule situasjonen for omgivelsene. Foreldrene blir 

avhengig av barnas hjelp 

 

• Barna blir omsorgsgivere for sine foreldre 

 

• Barna blir ikke verdsatt for den jobben de gjør – mangler anerkjennelse 

 

 

 



EKSEMPEL 

• Eks: «Tøffe Tom» på 15, med sine «disipler» 

• Hva er det Tom forteller?  

 

 



FØDT SÅNN ELLER BLITT SÅNN? 



DEN ANDRE YTTERKANTEN 

• Flittige Lise 



BESKYTTELSESFAKTORER 

• Trygg tilknytning  

• Utviklingsmuligheter  

• Foreldrene gir emosjonell støtte  

• Kognitive ressurser 

• Sosial kompetanse  

• Kunnskap om den psykiske lidelsen  

• Opplevd støtte fra familie og venner 

• Åpenhet om situasjonen – lidelsen 

• Støtte og tiltak fra hjelpeapparatet         



SALUTOGENESE 



SALUTOGENESE 

 

• Antonovsky (1987) utviklet teorien om salutogenese  

 

• Sense of Coherence (SOC) – opplevelse av sammenheng 

• Forståelighet 

• Håndterbarhet  

• Mening 

 

. 

 



HELSE - KONTINUUM 

 



HVOR ER BARNA? 

• Barna «svirrer» ofte mellom mange stoler 
• Barnehagen 

• Skolen 

• BUP 

• PPT 

• Helsesøster 

• Sosiallærer 

• Barnevernet 

• Ungdomsklubben 

• Spesialisthelsetjenesten/3. linje tjenesten  

 

 



HVORFOR FALLER DE MELLOM STOLENE? 

• Hvem sitt ansvar er det å ivareta barna? 

• Endringer 01.01.2010 

• Helsepersonelloven § 10a: 

Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende. 

• Plikt til å informere 

• Gjelder alt helsepersonell i offentlig og privat sektor 

• Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a. Om barneansvarlig personell mv. 

• Alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten er pålagt å ha en barneansvarlig. 

 
• Lovdata.no 

 

 

 



FORSKNINGSARTIKKEL 

 

• Barneansvarliges rolle, knyttet til barn som pårørende til foreldre med 
psykiske lidelser – en fenomenografisk studie 

• Nordisk tidsskrift for Helseforskning 

• http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk 
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BARNEANSVARLIGES ROLLE 

• Mål for rollen: forebygge utvikling av problemer hos pårørende barn 

• Ingen krav om spesielle kvalifikasjoner 

• Barneansvarliges funksjoner: 

• Lage systemer for oppfølging  

• Fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av pårørende barn 

• Oppdatere avdelingen om ny viten 

• Fremme barnas interesser  





HVA KAN TJENESTENE BIDRA 
MED? 

 

• Fremme mestring og god utvikling 

• Oppfølging og støtte til den enkelte familie  

• Fremme foreldrerollen 

• Fremme positivt samspill 

• Hjelpe barna til å mestre sin hverdag 

• Åpenhet 



VEIEN VIDERE 

• Samhandling: – Kommunikasjon - Ansvarlighet 

• Mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 

• Mellom ulike tjenester i kommunen – hvor familien bor 
• Helsestasjon 

• Skole – barnehage 

• Barnevern 

• Fastlege 

• Nav  

• Rop – psykisk helsetjeneste……osv 

• Fritidsarenaer 

• Mellom barnas ulike arenaer 

• Vi jobber alle med de samme menneskene 

 

 

 



VEIEN VIDERE…. 

 

• Kommunikasjon og ansvarliggjøring: 
• Familieperspektiv 

• Tydelige retningslinjer – også i lovverket 

• Barneansvarlig rolle må tydeliggjøres 

• Utfordre utdanningsinstitusjoner/profesjonsutdanninger  

• Samarbeid/felles pensum mellom ulike profesjonsutdanninger? 

 



BARN TRENGER UTVIKLINGSMULIGHETER 



TAKK FOR MEG 


