
 
Involvering av pårørende i helsetjenestene 

- Dette må vi gjøre mer av! 
Rådgiver/psykologspesialist Kari Bøckmann 

Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, nov. 2017  



 Min kreft var også Turids kreft, selv om den 
ikke hadde trengt inn i hennes kropp. 

 

        Christian Berge, 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er en illusjon å tro at en sykdom som fører 
til et ras i ett familiemedlems personlighet og 
selvoppfatning, ikke har dype konsekvenser for 
de personene han har nære relasjoner til. Alle 
må forholde seg til en ny virkelighet. Kartene 
må tegnes på ny. De gamle er ikke gyldige 
lenger. Man finner rett og slett ikke frem i det 
nye terrenget med dem.  
       Nina Berg, 2002 



 
 
Det ble aldri satt noen grenser for meg. Dem 
satte jeg i så fall selv. Ingen behøvde å fortelle 
meg at det ikke passet å slenge med døra og 
rase ut i et ungdomsopprør med en syk mor i 
huset. 
    
    sønn forteller, Skagestad, 2008 

 



Fordi: 

Det er logisk 

+ Pårørende har viktig kunnskap 

+ Pårørende er sentrale støtte- og omsorgspersoner 

+ Pårørende er sterkt berørt 

+ Barn som pårørende trenger å bli ivaretatt og inkludert 

+ Pårørende har rettigheter 

 

I tillegg sier myndighetene at vi skal gjøre det 

 

= DETTE MÅ VI GJØRE MER AV! 



Logikk 
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Pårørende har viktig kunnskap: 

• Pasientens historie, ressurser, nettverk… 

• Sykdomshistorikk 

• Aktuell sykdom og behandling 
• Hvilke erfaring har dere med tidligere behandlingsopplegg? 

• Hvilken behandling syns dere har fungert best? 

• Hva tror dere pasienten ville ønsket i denne situasjonen? 

• Har dere noen ønsker om tiltak for pasienten? 

• Hvordan ønsker dere å involveres? 

•  Situasjonen til berørte barn 

• Hvordan påvirker sykdommen familiens hverdagsliv, hva fungerer og 
hva er vanskelig? 

• Hvilke oppgaver utfører pårørende for den som er syk? 

• Hva trenger pårørende for å være støttespillere over tid? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg har skrevet ned mine observasjoner om hvordan 
mannen min fungerer hjemme og hvordan jeg takler 
dette. Ingen var interessert i å høre på meg eller lese 
det jeg hadde skrevet før mannen min ble innlagt på 
en ny avdeling. Da fikk jeg tilbakemelding om at det 
jeg hadde observert var viktig og et godt redskap for 
den videre behandlingen. Det gjorde meg godt, og jeg 
følte at jeg ble delaktig og en viktig ressurs både for 
mannen min og behandlerne.   
        Hanne, 47 år 



Pårørende er sentrale støtte- og 
omsorgspersoner 

• De yter en betydelig mengde omsorgsoppgaver 

• De bidrar med helsehjelp 

• De sørger for at hverdagslivets rutiner videreføres og praktiske 
oppgaver gjennomføres 

• De ivaretar berørte barn 

• De deltar møter med helsepersonell og er informasjonssentral for 
nettverket 

• …… osv 



Systematisk involvering av pårørende vil kunne 
føre til: 
 

 

 
 Bedre sosial fungering Magliano et al (2006) 

 Redusere faren for tilbakefall 
Mcfarlane, et al (2003), 

Dixon at al (2003), 

Baucom et al (1998) 

 Gjøre det lettere å komme i arbeid for 

den som er syk 
McFarlane (1987) 

 Færre symptomer Dyck et al (2000) 

 Gi økt tilfredshet hos pasient Cuijpers (1999) 

 Økt mestring og redusert stress hos     

pårørende 

Pilling et al (2002), 

Singer et al (2007), 

Sorensen et al (2002)  



Systematisk involvering av pårørende vil kunne 
føre til: 
 

 

 

 Bedre tilpasning til sykdom og 

emosjonell helse 
Fisher & Weihs (2000) 

Hopkinson (2012) 

 Atferd som fremmer tilfriskning og 

funksjonsforbedring 
Lyons et al (1995) 

 Bedre mestring av kroniske smerter Schwartz & Ehde, 2000 

 Redusert stress og kortere liggetid på 

ICU 
Scheunemann et al 

(2011) 

 Økt kunnskap Pharoah et al (2006) 

 Redusert antall liggedøgn Jeppesen, 2005 



 
 
Jeg syns at jeg i alt for mange år har vært 
både mor, terapeut, støttekontakt, alt mulig. 
Så det som jeg følte i perioder at jeg fikk 
lov å være minst, det var mor.     
     Thorn & Holte, 2006. 

 

 



Pårørende er sterkt berørt 

• Depresjon og angst 

• Stressreaksjoner 

• Somatiske plager  

• Nedsatt konsentrasjon og hukommelse 

• Store følelsesmessige belastninger  

 frykt  

 sinne 

 skam 

 skyldfølelse 

 sorg 

• Uforutsigbar hverdag 

• Innskrenkning av frihet 

 



Andre belastninger 

 

• Nedsatt foreldrefunksjon 

• Reaksjoner hos søsken  

• Samlivsvansker 

• Økonomiske belastninger  

• Redusert sosialt nettverk 

• Gjensidigheten i familieforholdene endres 

• Tap av håp og forventninger 

• Bekymringer for fremtiden 

• Endringer i selvoppfatningen 

• Møte med helsevesenet 
 

 



 
 
Fars lever tåler uendelig mye mer fyll 
enn hva et barns psykososiale 
helsetilstand vanligvis klarer. 
       
     Frid Hansen, 2008 

 



 Når jeg går amok vil jeg aller 
helst trøstes 

 

         Gutt, 10 år 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hele tiden følte jeg at jeg befant meg på 
en vulkan, og det var mitt ansvar at den 
ikke skulle bryte ut. Hvis jeg ikke var 
snill, ble hun syk. Og jeg klarte aldri å 
være snill nok. 
 
     Datter forteller i Skagestad, 2008 



 

 

Det er jo ikke mamma som er syk, men pappa…. 
Men mamma blir så stressa av det. Når hun er 
bustete på håret, vet jeg at mamma er sliten og 
da vet jeg at pappa har mye vondt.                                                                                 
  

         Simen 10 år 



Undervisningsmateriell - barn som pårørende 

Hva har egentlig skjedd?  
Er noe av dette min skyld? 

Kan jeg også bli syk? Hvorfor klarer jeg ikke sove?  
Hvorfor har jeg problemer med  

å konsentrere meg? 
Blir mor/far sykere om jeg blir lei  

meg eller sint på dem? 
Hvem skal passe på mor/far men jeg er på skolen? 

Hva skal jeg si til venner ? 
 

Hvorfor tenker jeg annerledes  
enn søsknene mine ? 

 
Er det lov å være glad?  



Multisenterstudien (2015)  
Barn som pårørende  

-   Behovene for informasjon og tilpasset hjelp er betydelig, men 
i stor grad udekket 

-   Barn av psykisk syke rapporterer lavere livskvalitet enn 
normalbefolkningen 

-   Foreldre tror at barnas livskvalitet er bedre enn det barna selv 
beskriver 

-   Barn og unge har behov for å snakke om situasjonen, men 
mange mangler informasjon 

- Barn utfører vesentlig flere omsorgsoppgaver og husarbeid enn 
vanlig 

- Spesialisthelsetjenesten følger bare delvis opp loven 
  



Vi vet at: 

• Hvert år opplever nesten 3500 barn og unge under 18 år at en av 
foreldrene får kreft. 

• Rundt 700 barn og unge under 18 år mister en forelder av kreft i 
løpet av ett år, og det er mer vanlig å miste en far enn en mor.  

• Mange barn lever over flere år med kreftsykdommen tett inn på seg.  

 

 

                   Den norske kreftforeningen 

 



Psyk.lidelser Alkoholavhengighet Totalt 

Diagnose 
 

410 000 
(37,3%) 

90 000 
(8,3%) 

450 000 
(40,5%) 

Moderat/ alvorlig 260 000 
(23,1%) 

70 000 
(6,5%) 

290 000 
(26,5%) 

Alvorlig 
 

115 000 
(10,4%) 

30 000 
(2,7%) 

135 000 
(12,2%) 



Jo verre situasjonen er, desto viktigere er det å snakke 
om det”. God kommunikasjon med barn i 
krisesituasjoner er å forklare, gjøre det begripelig og 
håndterbart i en så trygghetsskapende setting som 
mulig. De må få klar melding om at dette vil bli fulgt 
opp, og at de skal få sannferdig oppdatering hele 
veien. Alternativet til ikke å bli oppdatert i en 
krisesituasjon er å henvise dem til en tåkeheim av 
uvitenhet, fortielser, desinformasjon og angst. 
           
     Raundalen og Schultz, 2008 

 



 

 

Det var fint at jeg fikk være å hilse på legen. Da vet 
jeg at han som hjelper mamma er snill.  
                                                                                  

         Ole 8 år 



Pårørendes har rettigheter: 

Informasjon – generell og spesifikk 

 Opplæring, veiledning, rådgivning 

 Avlastning 

 Bli hørt, melde bekymring og tatt hensyn til 

 Medvirke og være tilstede 

 Klage 

 Opptre på vegne av pasienten 

 Økonomiske støtteordninger 

 Egen helsehjelp 

 

NB: BRUK AV LOVVERKET 
 



Barn som pårørende 
- helsepersonell har plikt til å: 

• Skaffe seg generell informasjon om lokale samarbeidspartnere 

• Avklare om pasienten har barn 

• Vurdere om barna har behov for informasjon eller annen oppfølging 

• Tilby informasjon og veiledning 

• Aktivt innhente samtykke 

• Medvirke til at informasjon blir gitt 

• Journalføre 
- Om pasienten har barn 

- Om barnet har behov for informasjon 

- Hvordan pasienten har reagert på tilbud om hjelp til å følge opp barnet  

- Hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes 

     Ot.prp. Nr 84 (2008-2009) 

 



Myndighetene sier vi skal gjøre det… 
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Pårørende som kjenner pasienten og lever tett 
på ham eller henne er en viktig ressurs for å 
gjøre behandlingen så god og målrettet som 
mulig. 
 
Det er ikke bare til det beste for pasienten. 
 
Det er også til det beste for de pårørende. 
 
      Bent Høie, 2015 

 



Veileder på nett 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder


Eksempel på anbefaling: 



Ny tekst på alle HF sine nettsider: 

Hva kan vi på sykehuset tilby deg og din familie?  

 
Vi på sykehuset kan støtte deg og din familie på ulike måter: 

 Samtaler med deg om barna: Hvordan barna har det og hva 
de trenger, hva som er vanlige reaksjoner, hvordan dere 
snakker sammen om det som skjer og hva du kan være 
oppmerksom på. Andre tema kan være hvordan det er å 
være forelder når det er sykdom i familien.  

 Samtaler med familien eller barna alene: Hva barna vet, 
hvordan hverdagslivet har endret seg, om de har all den 
informasjonen de trenger, hvordan dere håndterer 
situasjonen dere står i og hva som vil skje fremover.  

 Tilrettelegging når barn og unge skal på besøk på 
sykehuset. 

 Informasjon om gode steder for å finne kunnskap, hjelp og 
støtte. 

 Samarbeid og kontakt med andre tjenester (eks helsesøster, 
skole eller andre). 



Råd (et utvalg):  

Før behandling  

• Fortell barna om sykdom og behandling så tidlig som mulig. 

• Tenk igjennom hva barna har fått med seg: Hva vet de om sykdommen 
og behandlingen? Hva skal skje fremover? Hvilke følelser har du vist når 
barna har vært til stede?  

• Vis gjerne bilder eller film fra behandlingsstedet. 

Under behandling   

• Oppmuntre barna til å fortsette med sine daglige aktiviteter. 

• Gjør klare avtaler om hvordan dere kan holde kontakten under 
behandling.  

Etter behandling 

• Bruk tid sammen. Fortsett med aktiviteter dere liker eller finn på nye. 

• Snakk med barna om hvordan sykdommen og behandlingen har påvirket 
hverdagen deres. Hvordan opplever barna at sykdommen og 
behandlingen har påvirket dem selv og resten av familien? Er det noe 
barna lurer på eller trenger?  

 

 

 



snakketøyet.no 

http://snakketoyet.no/




Plan for familien 





 
Men først og fremst hadde jeg familien min. 
Mamma og søsteren min, som nektet å ta inn 
over seg hvor dårlig jeg var, og som uansett 
hvor ille de erfarte at tilstanden var fortsatte å 
sikte fremover. 

 
     Arnhild Lauveng, 2006 



Foreldrene mine har støttet meg hele veien. 
Hadde det ikke vært for dem, hadde jeg nok 
ikke vært her. 

 
      Lene Hoddevik (2017) 



  

 

 Smerten lindres i møte med gode mennesker i 
gode systemer. 

         

        Mor i Austrem, 2006 
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