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TEMA for foredraget
›

«Barn som pårørende og etterlatte» jfr. lovbestemmelse § 10A
og 10B

›

Hvorfor trengs lovbestemmelsen?

›

Noen særegne utfordringer som må i fokus
(omsorgspersoner/barn og unge)

›

Noen hovedretningslinjer for hjelp og støtte
(skole/barnehage, fagfolk, likemenn, nettverk)
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Tilleggsparagrafene i Helsepersonelloven, fra 2010 og 2018
§ 10 a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som
pårørende
› «Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og
nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk
sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade
kan ha som følge av forelderens tilstand.»
§ 10 b Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er
etterlatte etter foreldre eller søsken
› «Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og
nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at en
forelder eller et søsken dør.»
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Triste utsagn fra forskning – lovbestemmelsen trengs
10-åring
med
kreftsyk
mor

17-åring
etter brors
selvmord

14-åring
etter fars
selvmord

• Når jeg gråter er jeg mest alene

• Vi er bare søsken vi

• Jeg måtte mate mamma de første døgnene
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Mine studier – om barn som pårørende og etterlatte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1997-2000. Omsorg for etterlatte ved brå død
2000-2003. Tap av et barn ved selvmord, ulykker og SIDS: konsekvenser, behov
og tilbud om hjelp (etterlatte studie)
2003-4. Møte mellom sosiale nettverk og etterlatte ved traumatiske dødsfall
(nettverk studie)
2004-5. ”På tynn is” - Barn og unges situasjon når foreldre rammes av kreft
(pilotprosjekt)
2006. Unge LEVE. Unge etterlatte etter selvmord.
2005-2013. Psykologisk autopsi studie av selvmordsetterlatte. FHI.
2009-11. Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon
og foreldres omsorgs-kapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv?
2010-12. Nettverksmøter ved brå barnedød (pilotprosjekt)
2017- 2022. END-studien. Etterlatte (og pårørende) ved narkotikarelatert død
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Mange berørte familier og barn – noen tall
• Mange barn lever med alvorlig syke foreldre – eks. kreft:
› ca. 30 000 nordmenn får årlig en kreftdiagnose
› ca. 4000 barn får hvert år vite at mor eller far har fått kreft
› Mange lever i mange år med kreft; dvs. ca. 18 000 familier til enhver tid lever med kreft
› Ca. 450 000 norske barn har foreldre med rus- eller psykiske problemer
› 90.000 barn bor sammen med en voksen som misbruker alkohol (FHI, 2018)

• Mange barn mister en forelder eller et søsken hvert år – f.eks. i 2016
• 614 selvmord
• 11000 hjertekar dødsfall
• 135 dødsulykker i trafikken
• 618 alkohol og narkotikarelaterte dødsfall (250 OD)
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Eksempel kreft – tidligere forskning
›

Barn er sterkt berørt ved foreldres kreftsykdom/død (Osborn, 2007; Visser et al., 2004)

›

Belastende familiesituasjon med risiko for barnas helse over tid (Gudbergsson & Fosså, 2002;
Mosher, 2005; Osborn, 2007)

›

Kommunikasjonsvansker i familien(Huizinga et al., 2005)

›

Barn burde i større grad ses av hjelpeapparatet i forhold til sine støttebehov (Fearnley, 2010)

›

Den positive veksten (PTG) er understudert (Danoff & Mosher, 2005)

›

Få studier av hvordan barn påvirkes av en forelders kreftsykdom / død i en totalsammenheng
med foreldrenes situasjon og omsorgskapasitet, samspillet i familien, mestringsferdigheter og
støttetiltak (Osborn, 2007; Wong et al., 2009)

›

Egenrapportering fra barna selv er etterlyst (Romer et al., 2002)
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”Diagnose kreft betyr død”
› Når en forelder får kreft eller dør av sykdommen representerer
dette et sjokk for familien, og livet for familiemedlemmene endrer
seg dramatisk.
Jeg tenkte aller først at han kom til å dø. Kreft er død.
(12-åring)

”Da lynet slo ned”, ”Et sjokk”, ”Det var tøft”, ”Det var dramatisk”,
”Det var uforståelig.”

Copyright - K. Dyregrov 2019

Funn fra barn som pårørende/etterlatte ved kreft (K. Dyregrov & Dyregrov, 2011)
› En forelders kreftsykdom medfører store endringer for barns fungering –
sammenheng med foreldres omsorgskapasitet
› Syke, pårørende og etterlatte foreldre sliter med ulike vansker i varierende
grad
› Endringene påvirker barnas atferd, følelsesmessige og fysiske fungering,
skoleprestasjoner og sosiale situasjon

› Pårørende og etterlatte barn, samt syke, pårørende og etterlatte foreldre,
blir sett og hjulpet i ulik grad
› Barn og voksne ber om mer eller annerledes hjelp og støtte

› Voksne og barn opplever personlig vekst (PTG) over tid
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Vanlige reaksjoner barn/unge (1)
› Sjokk

› Diagnosen, dødsfallet

› Angst

› Urolig for at flere skal dø. Mindre barn kan bli ”klengete”, søke bekreftelse/gi opp –
eldre barn kan flykte ut

› Sterke minner, avhengig av eksponering/ fantasi
› Gjenopplevelser / påtrengende minner, mareritt

› Søvnforstyrrelser

› Innsovningsvansker, hyppig oppvåking

› Tristhet, lengsel, savn og sorg

› Noen blir utrøstelige, andre gråter i korte perioder – noen gråter ikke
› Kan skjule tristhet ved å skylde på andre ting når de gråter
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Vanlige reaksjoner barn/unge (2)
› Sinne og oppmerksomhetskrevende atferd

› Sinne mot den døde, seg selv, andre, Gud - for at de blir ekskludert, ”urettferdig” at han/hun
skulle dø, etc.

› Lettelse blandet med sorg

› Eks. etter langvarig sykdom og lidelse

› Skyld, selvbebreidelser
› Er det min skyld?

› Omsorgsfull/ beskyttende adferd - parentifisering
› Kroppslige plager

› Hodepine, mage-tarmplager, stive muskler, etc.
(Dyregrov. K. & Dyregrov, 2011; Dyregrov, K. 2005, 2007, 2009, 2011, 2014)
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Eksempler på hva barn kan legge merke til (Helsenorge.no – GOD side)
› Stemmen og ansiktsuttrykkene til mamma er annerledes

› Pappa er hjemme fra jobb
› Mamma går ut av rommet når hun snakker i telefonen
› Storesøster holder seg mest for seg selv
› Folk rundt familien oppfører seg annerledes
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Utfordringer i skolen
›
›
›
›

Timene og undervisningen kan være vanskelig
Tanker på den syke eller savn/sorg tar stor plass
Kan føle seg mistenkeliggjort
Opplevelse av nederlag
›
›
›
›
›

Problem nr. 1: Konsentrasjons- og innlæringsvansker
Tanker på forelderen/dødsfallet, mens på skolen
Redsel for å komme hjem til død etter skolen
Følelser i konstant beredskap
Manglende søvn og overskudd

Vanskelig å samle tanker, roe seg ned, lære nytt og huske
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Konsekvenser for skolegang – konsentrasjons- og innlæringsvansker
Jeg er veldig flink bare å høre, men jeg
lagrer ikke, det går inne det ene øret og
ut det andre.
(Gutt 14 år som mistet bror ved selvmord)

Jeg klarer ikke å konsentrere meg
ordentlig, verken på skolen eller ute
blant venner.
(Jente 17 år som mistet mamma ved kreft)
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Jeg var mye redd da han var syk… På
slutten tenkte jeg på det hele tiden at
pappa kunne dø. Det største marerittet
var at han kunne dø. Jeg var veldig
redd. Veldig redd for å komme hjem fra
skolen, tenk om han var død.
(Gutt 12 år som mistet pappa ved kreft)

Alene – trist – manglende kommunikasjon

Copyright - K. Dyregrov 2019

Når jeg gråter er jeg mest alene. Forteller det ikke til noen. Jeg er
veldig redd for å gjøre mamma mer trist. Det var sånn da pappa var
syk også. Det var så vanskelig å snakke om tingene, at jeg var
redd og sånn. Vet ikke helt hvorfor. De sa heller aldri til meg at de
var redde. Det har vært vanskelig alt sammen.
(10-årig jente som mistet pappa)

Informasjon eller ikke…..
Det var vanskelig. Det var litt sånn at jeg ikke skjønte alvoret når de sa så
lite. De sa jo også at det ikke var så alvorlig. Det hørtes jo så greit ut. De sa
at alt skulle gå greit. Jeg trodde på det hele tiden…
(11-årig gutt som uforberedt mistet pappa i sykdom)

Det var legen som ringte til pappa. Vi var på vei til juleavslutning. Pappa
fortalte oss det med en gang. Så da fikk jeg vite alt med en gang. Det var
jeg veldig glad for.
(14-årig jente som tidlig fikk vite om mammas dødelige diagnose)
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Stor belastning på omsorgspersoner
Jeg var enten på sykehuset eller hjemme. Jeg hadde alltid dårlig samvittighet. Han
ble veldig urolig når jeg dro. Det var tre timer å kjøre… og når jeg dro kunne han
ringe etter 30 minutter og lure på om jeg var på vei tilbake igjen. Skjønner du…
Uansett hvor jeg var, var jeg på feil plass. Jeg forsømte hele meg… Disse turene
der… opp og ned til sykehuset… De var … uansett hvor jeg var så var jeg feil
altså.
(Mamma til to barn som levde med alvorlig syk pappa)

Du vet med tre unger som skal i barnehage og skole så må jeg begynne å hente
klokken 15 for å rekke alt sammen. Så er det handling og ut på fritidsaktiviteter,
osv. Dette er et godstog som går fort. Det er et farlig godstog uten stoppesteder.
Da er det ofte at de to største føler at det går utover dem fordi den minste trenger
ny bleie eller noe.
(Pappa til tre barn under 8 år som mistet mamma)
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Funn fra barn som pårørende/etterlatte ved kreft (Dyregrov & Dyregrov, 2011)
› Tross mye og god mestring og hardt arbeid, oppleves ikke foreldrenes
omsorgskapasitet som tilstrekkelig

› Viktigste hjelp til barna = hjelp til foreldre
› Trengs økt støtte til frisk/gjenlevende forelder for å utgjøre “bærebjelken”,
og være hoved-omsorgsperson i familien
› Frisk forelder får økte krefter og fokus på barna dersom de slipper å kjempe
for å få hjelp, eller å ”møte veggen”
› Syk forelder får redusert stressbelastning ved å se at barna blir ivaretatt
› Praktisk avlastning, økonomisk hjelp, ventilering av uro for syk partner, og
råd for å støtte og roe barna, er viktig hjelp for frisk omsorgsperson
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Barnas utfordringer - avhengig av kontekst
› Barn og voksne sliter med mange fysiske, psykologiske, sosiale og
eksistensielle vansker og utfordringer
› Reaksjonene til familiemedlemmene er sterkt kontekst- og
relasjonsavhengige, og ulike og varierer over tid, bl.a.:
›
›
›
›

Relasjon til avdøde, alder og utviklingstrinn (barn)
Dramatikk gjennom sykdomsforløp og død?
Er individ / familie belastet på forhånd?
Legger familiefungering og dynamikk til rette for informasjon/ tilgang til
informasjon, fakta og kommunikasjon?
› Nødvendig nettverksstøtte, likemannsstøtte og faglig hjelp?
› Hvilken resiliens og mestring finnes / kan mobiliseres?
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Kan være vanskelig å få støtte fra omsorgspersoner
›
›
›
›
›
›
›

De unge er engstelige for de voksnes tilstand, skremmende
Vil beskytte dem (”enda verre for mor og far”)
Vil skyve tankene bort – klarer det ikke
Kan ha ”ulovlige” tanker (eks. ventesorg)
Foreldre kan overbeskytte/innskrenke frihet
Kommunikasjonsklima forut, konflikter, løsriving, etc.
Rolleforskyvning, går inn i voksenroller (parentifisering)

Mange unge føler seg alene med vanskene, og ønsker seg støtte utenfor
kjernefamilien
Copyright - K. Dyregrov 2019

Redusert omsorgskapasitet ved sykdom og død
› Omsorgskapasitet / foreldrekapasitet = omsorgspersoners evne og mulighet til å
ivareta ulike oppgaver i forhold til barns liv og utvikling
› Tross mye og god mestring og hardt arbeid, oppleves ikke foreldrenes
omsorgskapasitet som tilstrekkelig – av mange barn og voksne:

Vi krangler og styrer… Vi finner ikke helt fotfeste igjen og er litt… Ja,… Jeg klarer
ikke å sette helt grenser og sønn motsetter seg grenser og ja… Dette skulle vi fått
hjelp til vet du. Psykologer skulle kommet automatisk… Sinnet vårt har med tapet
å gjøre. Vi gråter ikke, vi blir sinte og frustrerte. Alt for mye og helt feil. Vi løser
konflikter med mye krangling og roping og er ordentlige sinte begge to. Det ser jeg
at vi trenger hjelp til. Tapet av faren er mer enn jeg klarer å hjelpe med for jeg
trenger nok hjelp selv også. Det er vanskelig å takle dette med sorg, og
vanskeligere enn jeg trodde. Kanskje BUP kan komme inne i bildet eller
helsesøster eller noen?
(En etterlatt mor)
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Omsorgsoppgaver som barn / unge ofte tar eller får
› Husarbeid, renhold, innkjøp, vedlikeholdsarbeid

› Tjene penger, betale regninger, ha møter med barnehage eller skole,
medisinering, ta telefoner, tolke
› Omsorg for søsken, barnepass

› Trøste, holde med selskap, motivere, passe på
› Av- og påkledning, hjelp til vask, dusj eller toalettbesøk
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Når er det OK at barn tar over voksenroller?
(Haugland, 2006; Valleau, Bergner & Horton, 1995)

Adaptiv
parentifisering

• Avgrensede omsorgsoppgaver i familien – ift tidslengde
og innhold
• Tilpasset alder
• Instrumentelle / praktiske oppgaver (eks. slå plen, dekke
bord, handle)
• Får anerkjennelse og «vokser» på oppgavene

Destruktiv
parentifisering

• Omsorgsoppgavene er inadekvate ift. barnets alder og
modenhet
• Pågår over lang tid
• Uten anerkjennelse
• Innebærer emosjonelle eller intime oppgaver (eks ta imot
voksnes gråt, mating/stell av foreldre, tolking for foreldre)
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Den paradoksale foreldrebeskyttelsen (Elisabeth Adams, 2016)
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Jeg likte ikke å bli holdt utenfor «foreldre-loopen» av kommunikasjon.
Jeg hatet å ikke være involvert i den. Å bli holdt utenfor fikk meg til å
føle meg som et barn… Mine foreldre virket over-oppmerksomme på at
hvis de fortalte meg noe eller brakte min døde bror opp så ville det
skadet meg på en eller annen måte. De var så enormt beskyttende mot
meg og trodde de trengte å stoppe meg fra å føle noe, eller enda mer
smerte antar jeg. Å føle seg alene var det verste, og som gjorde meg så
opprørt overfor foreldrene mine. Jeg følte meg så isolert.
(Tenåringssøster som mistet bror ved selvmord)

The paradox of protective silence (dr. arbeid E. Adams, 2016)
“Adolescents and Young Adults Bereaved by Sibling Suicide: A Mixed Methods Study”

›

Selvmordstanker ble trigget, spesielt hos deprimerte søsken (jfr. Brent, 1996; Schneidman, 1993)

›

Nært forhold til foreldre beskyttet ift å handle på selvmordstanker

›

Avbrutt “unge voksent liv” – flyttet hjem, tok seg av foreldre / ble tatt vare på, livet satt på vent

›

Sorgen til søsken og foreldre formet gjennom interaksjonen mellom dem, og interaksjonen ble
påvirket av deres ulike sørgemåter og mestringsstrategier (Stroebe & Schut, 2015 / family DPM)

›

Gjensidig beskyttelse som ga redusert kommunikasjon (“the paradox of protective
silence”)

›

Foreldrebeskyttelse ga økte grenser, kontroll og innskrenket livsutfoldelse
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Må ta tak i paradokset – beskyttende stillhet (dr. arbeid E. Adams, 2016)
“Adolescents and Young Adults Bereaved by Sibling Suicide: A Mixed Methods Study”

› Viktig å sette ord på dynamikken bak “protective silence”
› Er fra foreldres side et forsøk på å beskytte barna mot ytterligere stress
› Konsekvensene er desverre at det bidrar til ytterligere stress i tillegg til selvmordet fordi
barn/unge ikke blir møtt på sine vansker, og opplever seg støtte, men blir isolert

›

Unge må få mer informasjon til å forstå f.eks. suicidale prosesser hos et familiemedlem

›

Viktig at barn / unge konstruerer en narrativ forståelse av f.eks. selvmordet sammen med
trygge voksne

›

Må arbeide for å etablere åpen kommunikasjon; foreldre - gjenlevende søsken/ fedre
› Spesielt fedre må kommunisere bedre med barna, ikke få lov å trekke seg unna (Adams,
2016)
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«The paradox of protective silence» (dr. avhandling E. Adams)
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Pårørende barn / unge ber om hjelp

De må ikke bare bry seg om den som
har kreft, men de må bry seg om ungene
og, om hvordan de føler det og snakke
med dem. De skal snakke med de om
hvordan det går og om de har lyst å
møte faren sin eller moren sin på
sykehuset.
(12-åring som mistet pappa ved kreft)
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Etterlatte barn / unge ønsker å bli sett

Jeg synes det hadde vært allright så
lenge de (profesjonelle hjelperne) hadde
kommet. Jeg hadde aldri gjort det… jeg
hadde aldri banket på den døren selv.
(Ungdom som mistet far i selvmord)
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Viktig utgangspunkt for hjelp til barn/unge
› NB! Barnas mestring henger i stor grad sammen med
omsorgspersonenes mestring
MEN:

› Få unge spør om hjelp
Jfr. FHI undersøkelsen av 11 000 ungdom – bare 34% med alvorlig depresjon/angst søkte
hjelp siste 12 mnd. (Johansen et al., 2006)

ANDRE MÅ SIKRE HJELP TIL BARN SOM ETTERLATTE / PÅRØRENDE
NÅR DET TRENGS!
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Hvilken hjelp ønsker kriserammede barn og unge
› Sann, konkret, alderstilpasset informasjon

› ved diagnose, gjennom sykdomsforløpet, og ved død (angstdempende)
› mulighet til å stille spørsmål

› Hjelp til å kommunisere

› om alle vanskene og endringene i dagliglivet
› med foreldre om å leve med angst og usikkerhet i sykdomsforløpet, eller etter tap av en
forelder

› Få alenerom for å kunne snakke om egne tanker og vansker (eks.
støttesamtaler med lege, psykolog, (psyk)sykepleier eller helsesøster)
› Mer forståelse fra skolen for situasjonen og tilrettelegging i skolehverdagen
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Hvilken hjelp etterspørres fra skolen?
(Dyregrov, K. & Dyregrov, A. 2007; Dyregrov, K. et al., 2010)

Jeg skulle ønske at noen tar kontakt med meg. Skulle ønske at noen kom
og hjalp meg med fraværet mitt, sånn mer konkret. At noen kunne fortelle
læreren min at når man har opplevd noe sånt, er det helt normalt at man
har konsentrasjonsproblemer, og at når du først får sove, så må du få lov til
å sove. Et par ting som det hadde vært greit liksom. Hadde vært greit at folk
hilset og at de husket litt lenger enn 2 uker da.
(17-åring som mistet søster ved selvmord)
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Skolens muligheter for innpass i barn/unges kriser
➢ Skolen er barn og unges hovedarena
➢ mange barn/unge får også god vennestøtte der
➢ Voksenpersoner
➢ kjenner den unge – har kontakt med familien
➢ kan få unik kontakt/ innpass i krisen
➢ kan bruke kontakt- og sosiallærer, og skolehelsesøster-funksjoner
➢ kan initiere ritualer og mobilisere vennestøtte
➢ Mange skoler har kunnskap og kriseplaner
➢ Skolen kan fungere som et godt ”lavterskeltilbud”

Mange av punktene kan overføres til barnehagen!
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Skolen som fristed vs. hjelp-arena
›

Ulike realiteter blant unge kriserammede
› Trenger og vil ta imot hjelp – og får hjelp
› Trenger og vil ta imot hjelp – og får ikke hjelp
› Ønsker skolen som «fristed» - men trenger hjelp
› Ønsker skolen som «fristed» - og trenger ikke hjelp
Gjennom kartlegging av barn som pårørende/etterlatte kan skolen tilrettelegge for
ulike behov
› Hva har skjedd? – Hvordan har den unge det? (NB! Endring?) – Hvordan influerer
hendelsen på skolehverdag og generell ADL? – Hva kan skolen tilrettelegge/gjøre?
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Bedre kommunikasjon / informasjon sentralt
› Barn forsøker å forstå endring, det uforståelige eller det ukommuniserte
› Barnas vansker kan henge sammen med frykt for å miste eller reell sorg
› Pendling mellom håp og tilbakefall representerer en stor belastning
› Trenger mer og bedre informasjon og kommunikasjon om sykdom,
prognose, forløp og tid før dødsøyeblikket – tilpasset alders- og
modningsnivå
› Trenger mer og bedre informasjon og kommunikasjon om konsekvenser av
rus, hvordan forholde seg, og evt. sette grenser, og få hjelp
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Prinsipper for informasjon og kommunikasjon – barn/unge
›

Nøktern, ærlig og objektiv informasjon. Ikke pakk inn og idylliser virkeligheten.

›

Viktig å formidle informasjon på en forståelig måte, basert på foreldrenes forståelse av
situasjonen.

›

Sjekk hva barnet har forstått etter at informasjonen er gitt.

›

Det som sies, dvs. informasjon til barn og unge må være sann, men man behøver ikke si
alt som er sant.

›

Sannheten må ikke “bli verre og verre” med tiden ved nytt informasjons-tilfang ved økende
alder – slik at versjonen f.eks. om hva som skjedde utvides.

NB! Det er en utfordring å snakke slik at barn lytter, og lytte slik at barn
snakker!
(Magne Raundalen)
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Viktigste hjelp til barna = hjelp til foreldre!
› Trengs økt støtte til frisk/gjenlevende forelder for at denne skal kunne
utgjøre “bærebjelken”, og være hoved-omsorgsperson i familien
› Frisk forelder får økte krefter og fokus på barna dersom de slipper å kjempe
for å få hjelp, eller å ”møte veggen”
› Syk forelder får redusert stressbelastning ved å se at barna blir ivaretatt
› Praktisk avlastning, økonomisk hjelp, ventilering av uro for syk partner, og
råd for å støtte og roe barna, er viktig hjelp for frisk omsorgsperson
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Omsorgspersonenes ønsker
›Hjelp for å klare de praktisk/ økonomiske omsorgsoppgavene
›Et familie- og barnefokus integrert i medisinsk/ psykologisk behandling
›Kunnskap og hjelp for å kunne opptre som trygge omsorgspersoner
›Informasjon om sykdom og død som kan formidles videre til barna
›Råd for å kunne gi barna alderstilpasset informasjon og inkludere dem i
det som skjer i familien rundt sykdom og død
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Hvem kan hjelpe?
› Sosiale nettverk
› Venner, familie, naboer, etc.

› Andre i samme situasjon
› Likemannstilbud/ Pårørende- og Etterlatteforeninger

› Arbeidsplassen
› Kollegastøtte, arbeidsgiver

› Skole / barnehage
› Lærere, venner

› Det offentlige / fagfolk
› Sykepleiere/ leger i og utenfor sykehus, sosionomer, psykologer, prester, etc.
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TYPE TILTAK
HVEM KAN HJELPE BARNA?

Sosiale nettverk

FORELDRE

BARN

- Emosjonell støtte

- Emosjonell støtte

- Praktisk hjelp

- Praktisk hjelp

- Samtalestøtte

- Samtalestøtte

- ”Friminutt”/hyggelige aktiviteter

- ”Friminutt”/hyggelige aktiviteter

Familiesamlinger

Familiesamlinger

Sorggrupper

Sorggrupper

Likepersons-tilbud / andre i samme

Arbeidsplass

- Tilrettelegging av muligheter for arbeid og
sykmelding gjennom sykdomsforløp, etter
død

Skole og barnehage
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- Ta, og holde, god kontakt med hjemmet

- Tilrettelegging av skolehverdagen

gjennom sykdomsprosess/død

- Pedagogiske ekstraressurser om

- Evt. samarbeide om ritualer for barna

nødvendig
- Egen skolekontakt- Evt. støtte barna

TYPE TILTAK

HVEM KAN HJELPE BARNA?

FORELDRE

BARN

- Avlastning for frisk forelder

- Informasjon om sykdom,

- Informasjon om formidling av diagnose og behandling

behandling, og

familieutfordringer og samspill, betydning av ritualer for barn og

familiesamspill

hvordan støtte (eks. web- info Kreftforeningen, www.kriser.no)

- Psykologiske

rusarbeidere, leger,

- Psykologiske støttesamtaler til syk, frisk, gjenlevende forelder

støttesamtaler

sosionomer, psykologer,

- Koordinator for hver familie

- Tilbud om familiesamlinger

- Råd om, og hjelp til familiekommunikasjon (spesielt: formidling

- Opplysning om

av diagnose, prognose og dødsforberedelse)

pårørende/etterlatte-

- Råd om håndtering av vansker hos barn, og støtte til barn

foreningers tilbud for barn

gjennom ritualer

- Evt. kontakt til barn i

- Hjelp til utfylling av skjema, søknader, hjelptilbud

samme situasjon

- Informasjon og kontakt ifbm økonomiske støtte

- Evt. hjelp til

- Tilbud om familiesamlinger (MBS, sorggr. etc.)

familiekommunikasjon

- Opplysninger om pårørende/etterlatteforeningers støttetilbud

-

Profesjonelle / fagfolk

(psyk.-/kreft sykepleiere,

vernepleiere, prester,

familieterapeuter, etc.)

- Mobilisere nettverk hvis nødvendig
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- Spesifikk traumatiske hjelp v/behov

Spesifikk hjelp for
traumatiske plager

-

Bidra til reduksjon av

Sorggruppeportalen – www.sorggrupper.no
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