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Skal barn og unge bli sett må det være noen som ser dem 

 

 



Hvordan gjøre usynlige barn synlige ? 

 

 
 

Lovpålagt Hpl. §10a og §10b 
Helsepersonell  plikter å sørge 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. §10b eller ved død. Dokumenter oppfølgingen. 
 
AHUS rutine for å sende elektronisk skjema «barn som pårørende – EDI» hvis 
mor, far, omsorgsperson, søsken, er i behandling i Ahus for alvorlig somatisk 
lidelse, skade og eller psykisk sykdom, rus, eller ved død. 

 

Skjemaet «barn som pårørende EDI» i Dips skal sikre at de som er rundt 
barn/unge i hverdagen (f.eks. helsessøster, barnehage, skole) kjenner til 
familiens situasjon.  
 
Hvordan skal vi snakke med foreldrene om barnas behov? Kan bruk av «FFP-Kortet» 
hjelpe ?, se hjelpespørsmål på kortet 



Spør hva mor/far, søster/bror tenker om situasjonen , og å gi informasjon 
og nødvendig oppfølging: 
 

 

 
 

Gi informasjon :  
At de fleste barn raskt merker endringer hos mor/far, søster/bror  

At barn kan lure på mye, ha mange spørsmål og bekymre seg når en i familien er alvorlig 
somatisk syk, skadet eller sliter psykisk eller med rus. 

At barn reagerer på mor/fars/søskens adferdsendring   

At det er viktige for barn og unge å ha noen å kunne snakke med 

 

Sørge for nødvendig oppfølging: 

At de som er nær barn/unge i hverdagen kjenner til at det er sykdom/lidelse i familien, 
slik at de kan støtte og bedre forstå barn/ungdom sine reaksjoner. 

 
Vi vet at mange barn og ungdom har fått det bedre med kameratene sine, har hatt lettere 
for å konsentrere seg på skolen, blitt gladere og mer fornøyde etter å ha fått svar på noen 
av spørsmålene som har plaget dem og ved at noen «ser» dem. 
 



 

 

 

 

Elektronisk samhandlings skjema 
Fra: Ahus døgn og poliklinikker  
innen somatikk, psykiatri, rus 
 
Sendes til kommunenes  
saksbehandlertjeneste 
og deretter helsestasjon/skole,  
eller andre 
 

Dips rapport; antall sendte  
skjema:  tot. 187 
129 skjema sendt fra somatikk og 
58 skjema sendt fra psykiatri/rus 
 
Fordelt på 21 kommuner og 3 
bydeler 
 

Tove Bergh 



Barneansvarlig og psykolog Renate S. Espeland 

Div. Psykiskhelse BUP øvre 

Opplevelse, erfaring med å gjennomføre samtale med utgangspunkt i «FFP 
kortet»  



 
 

Barneansvarlig og klinisk sosionom Lillian A. Svilosen 
Div. Psykiskhelse DPS Follo 
Opplevelse, erfaring med å gjennomføre samtale med utgangspunkt i «FFP kortet»  


