
Barn som pårørende    

Hvem er barn som pårørende? 

Barn mellom 0-18 år som har psykisk syke foreldre, foreldre som ruser seg, foreldre med en 
alvorlig somatisk sykdom eller skade, søsken som er somatisk eller psykisk syke og barn som 
er etterlatt - det vil si hvor den ene eller begge foreldrene er døde. Begrepet «barn som 
pårørende» kan også utvides til å gjelde barn i familier med belastninger som for eksempel 
skilsmisse, vold i nærerelasjoner og foreldre i fengsel. 

Med foreldre menes alle som har omsorgsansvar for barnet (biologiske foreldre, 
fosterforeldre, steforeldre og andre foresatte med omsorgsansvar. Søsken omfatter både 
biologiske søsken og andre barn som lever med barnet som søsken i en familie.  
 

Helsepersonells plikt til oppfølging.                                                                                                
Alle barn som pårørende har krav på informasjon. Helsepersonell har en plikt til å ivareta 
behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av barn som pårørende, og denne plikten 
beskrives i helsepersonelloven: 

§ 10 a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til 
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 barnets forelder eller søsken er pasient med 
psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. 
 
Barnas opplevelser 
Sykdom og belastninger påvirker hele familien. Hverdagen endrer seg, og livet er ikke slik det 
pleier å være. For barn og unge kan dette påvirke tryggheten deres og opplevelsen av å være 
beskyttet og passet på. Barn bekymrer seg og lurer på hva som skjer. Samtidig er barn 
opptatt av å ikke være til bry, og forsøker gjerne å hjelpe til så godt de kan. Mange barn føler 
seg redde og alene, og redselen kan ofte handle om mangel på informasjon. Når et barn ikke 
vet kan det være vanskelig å forstå hva som skjer, og da kan det ofte bli kaos i tankene. Noen 
barn kan bli triste og lei seg, mens andre blir sinte og irriterte. Mange barn opplever også 
plager i kroppen som for eksempel hodepine og magesmerter. For barn som pårørende vil 
det være viktig å opprettholde rutinene i hverdagen så godt det lar seg gjøre.  
 
Hvem kan hjelpe? 
Barn og unge i Lyngdal skal få tidlig hjelp og bli ivaretatt i tråd med lovbestemmelsene. Alle 
ansatte i Lyngdal kommune ønsker å bidra til at barn, unge og foreldre blir best mulig i stand 
til å mestre situasjonen. Helsepersonell har en plikt til å kartlegge om en pasient eller bruker 
har mindreårige barn eller søsken, og det skal være barneansvarlig i hver virksomhet. 
Hensikten er å tilby støtte og veiledning i foreldrerollen, samt samtale rundt barn og unges 
behov for informasjon og oppfølging. 
 

 
 
 



Kontaktinformasjon til barneansvarlige i Lyngdal kommune   

Randi L Sævik, Servicesenter helse og velferd tlf. 95417171 

Erik Bredo Larsen, Psykisk helse og rus/ Helsestasjonen, tlf. 47712309 

May Lin R. Sæveland, Habiliteringstjenesten tlf. 90085337 

Elin Goderstad, Institusjonstjenester tlf. 41868930 

Anne Sanden Kvinen, hjemmetjenester tlf. 41868940 

Bente Ingebretsen, Barnehagefaglig rådgiver tlf. 47642360 

Ingrid Alden, Skole 1.-7.trinn, tlf. 91649477 

Terje Litland, Skole 8.-10.trinn/ voksenopplæringen, tlf. 95706336 

 

Aktuelle filmer: 

Hvem kan hjelpe Jesper 

Og hvem ser Johanne? 

Det vi ikke snakker om 

Aktuelle nettressurser:  

Helsedirektoratet, barn som pårørende 

Barns beste – siden er under oppdatering 

Pårørendesenteret 

Unge pårørende 

Mor eller far er alvorlig syk  

Når barn er pårørende - barneperspektivet 

Voksne for barn  

Napha, snakketøyet 

Morild 

Ung.no 

Kors på halsen 

«Meg også» er en aktivitets- og loggbok for unge pårørende, utarbeidet av Oslo 

Universitetssykehus, den er nå digitalisert og kan lastes gratis ned.  

  

http://www.gjesdal.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/hvor-er-hjelpen-nar-jeg-trenger-den.499009.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=eRsC8Gf9DtE
https://www.youtube.com/watch?v=zvlOSphxc0c
https://www.bing.com/videos/search?q=det+vi+ikke+snakker+om+film&docid=607997765318807379&mid=80C05A1CA16C182CB00780C05A1CA16C182CB007&view=detail&FORM=VIRE
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder/avklare-hvem-som-er-parorende-deres-rolle-og-fore-journal/barn-som-parorende
https://www.parorendesenteret.no/hjem
https://ungeparorende.no/
https://kreftforeningen.no/content/uploads/2018/08/mor-eller-far-er-alvorlig-syk-jan16-w.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RLEl-L9tNeQ
https://vfb.no/
https://www.napha.no/content/15013/Nytt-verktoy-kan-skape-bedre-samtaler-med-barn
https://www.sidetmedord.no/Lenker/Morild
https://www.ung.no/
https://korspaahalsen.rodekors.no/

