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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
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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
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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

= PÅRØRENDE ER UVURDERLIGE!

Pårørende har viktig kunnskap:
• Pasientens historie, ressurser, nettverk…
• Sykdomshistorikk og behandling
• 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 en støttespiller?

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 barn
• De deltar møter med helsepersonell og er informasjonssentral for
nettverket

Pårørende er de viktigste
menneskene i verden
for den som er syk!!
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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

Barn som pårørende trenger å bli ivaretatt og
inkludert

Når jeg går amok vil jeg aller
helst trøstes
Gutt, 10 år
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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?

Undervisningsmateriell - barn som pårørende

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 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
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Det var fint at jeg fikk være med 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

Pårørendes rett til informasjon
Alle pårørende har rett på:
Generell informasjon
Opplæring
Spesialisthelsetjenesteloven §3-8

Taushetsplikten setter klare
begrensninger, men unntak når:
Pasienten samtykker
Pasienten mangler samtykkekompetanse
Pasienten er mindreårig
Helsepersonelloven kap 5 og 6
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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
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Målet med veilederen
• Pårørende involveres til beste for pasient/bruker og
for pårørende selv
• Barn som pårørende fanges opp tidlig og får
nødvendig informasjon og oppfølging
• Voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller
belastninger tilbys støtte og avlastning, opplæring
og veiledning

Veileder på nett

Eksempel på underkapittel:
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Veilederens innhold:
• Veiledning i hvordan regelverket skal forstås
• Tydeliggjøring av ansvar
• Konkrete anbefalinger om god praksis
• Forslag til rutiner
• Beskrivelse av samarbeid med andre aktører
• Verktøy og ressurser
• Forskning om pårørende

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).
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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

= PÅRØRENDE ER UVURDERLIGE!

Så…
Hva er i veien med deg?
Husk også å spørre:

Hva er viktig for deg?
Innebærer svært ofte:

Hvem er viktig for deg?
Og det gjør at vi kanskje i større grad må spørre:

Hva er viktig for dere?

Smerten lindres i møte med gode
mennesker i gode systemer.
Mor i Austrem, 2006
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