


NÅR VI RAMMES:
Alle mennesker opplever kriser en eller flere ganger i livet. 
Det kan være plutselige hendelser, vonde opplevelser, eller 
problemer og sykdom som varer over lengre tid.                                   
Eks: psykisk sykdom, somatisk sykdom, dødsfall, rusproblemer. 
Hele familien påvirkes, hverdagen endres og følelsene blir  
kaotiske.

Det tar ofte lang tid å komme seg gjennom slike perioder i livet.

Mange foreldre gir uttrykk for at når de har det vanskelig selv, 
blir det mindre overskudd til å se barnas behov. 
I forskning om barn som pårørende kommer det frem at  
foreldrene tror at barna har en høyere livskvalitet enn barna  
selv beskriver.

”Tenk hvis noen hadde fortalt familien vår hvor viktig det 
var at jeg fikk kunnskap om mammas sykdom og at jeg fikk 
snakket om hvordan jeg opplevde sykdommen i hverdagen. 
Da tror jeg min barndom hadde sett annerledes ut. Da tror 
jeg hele livet mitt hadde sett annerledes ut”.

”



INFORMASJON OG INKLUDERING:
Alle ønsker å gi barna en trygg og god oppvekst og                    
skåne dem for problemer som er for vanskelige.                           

Likevel er det viktig å gi barna informasjon og sørge for at 
de blir sett, hørt og inkludert. Det vil gjøre hverdagen mer 
forståelig og dermed tryggere.                                           

Informasjonen må tilpasses barnas alder. Barn skal ikke føle 
skyld eller ansvar for hvordan de voksne har det.

Selv om bekymringene og redselen ikke blir borte, så hjelper 
det barn å forstå situasjonen de lever i. Det blir som et  
puslespill der brikkene faller på plass og gir sammenheng. 

HELSEPERSONELL KAN TILBY:

Avklaring av behov sammen  
med familien

Informasjon/ veiledning til foreldre 
om hvordan ivareta barna 

Samtale med barna sammen med 
trygge omsorgspersoner

Støtte til å gi relevant  
informasjon til andre som  
er rundt barna,      
eks. barnehage og skole

Gjerdrum kommune har plikt til å gi et tilbud til barn som pårørende

”



KONTAKT
Barneansvarlig på Helsestasjonen telefon 66106310
Helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

MANGE KAN STØTTE BARNET OG FAMILIEN

FAMILIE OG NETTVERK
KOMMUNEN
 Helsetjenester
  Fastlege, Helsestasjon, Skolehelsetjeneste,    
  Familieteam, Mottak- og utredningskontor,
           Psykisk helsetjeneste for voksne
 Barnehage og skole  
  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 Barneverntjeneste
 Kultur og fritid
SPESIALISTHELSETJENESTEN
 Barneansvarlig  på aktuell sykehusavdeling
 Barne-og ungdomspsykiatri (BUP)
ANDRE AKTØRER
 Veiledningssenter for pårørende, Kreftforeningen,  
 Røde Kors, Redd barna
NETTRESSURSER
 Pårørendesenteret.no, Voksneforbarn.no, Barnsbeste.no,  
 Barweb.no, Ung.no, Helsenorge.no,  
 Pårørendealliansen.no

KONTAKT
Barneansvarlig på Helsestasjon telefon 66106310
Helsestasjon@gjerdrum.kommune.no


