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Erfaringer fra avsluttete og pågående prosjekter: 
• PET-prosjekt (psykiske helsetjenester, Etikk og 

Tvang v/ Senter for medisinsk etikk, UiO) 

– Barn og unges opplever når foreldre eller 
søsken utsettes for tvang 

– Barneansvarliges erfaringer med å følge opp 
de samme barn og unge 

• BARsnakk studien 

–  studie av Chat-logger med barn som har 
foreldre med rusmiddelproblem 

• Familier med spilleavhengighet 

• Samarbeid barnevernsinstitusjoner og 
spesialisthelsetjenesten- evalueringsrapport  

• Bedre PårørendeSamarbeid – (NFR) 

• NaltRec – (NFR): multisenterstudie om 
langtidsvirkende opiatreseptorblokade 

• Hovedveileder:  

• Bente Birkeland, SSHF/ UiA: Partners/ Substance 
abuse 

• Anne Marciuch, Ahus/ UiO: Families- NaltRec 

• Medveileder:  

• Ellen Kallander, UiO: Young Carers 

• Becca Allchin, Monash: Drivere for familiefokusert 
praksis 

 

• Doktorgrad om voksne pårørende og 
samarbeid med psykiske helsetjenester 

• ACT-evaluering 

– Pårørendes og teamenes erfaringer med 
samarbeid, og sammenliknet med tidligere 
erfaringer 

• Multisenterstudie om barn som pårørende 
(somatikk, rus, psykiatri) 

• Levekårsstudie om  

– Voksne pårørende til mennesker med 
rusmiddelproblemer 

– Barn som har foreldre med 
rusmiddelproblemer 

• Hverdagsliv – hva er vanskeligst 

– Barn som pårørende 

– Voksne pasienter og pårørende 

• Utvikling av ny veileder om pårørende i helse- 
og omsorgstjenesten 

• Utvikling av masteremne om familiearbeid i 
psykiske helsetjenester 

• Utvikling av nettkurs for familiefokusert 
praksis: bruk av Familiemodellen 
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Egne studier fra ulike familieroller  

- fra pårørende- til familie/ nettverksfokus 
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Mål; pårørendeveilederen 2017  

•Familie og andre pårørende blir involvert i helse- og 
omsorgstjenestene til beste for pasienten 

 

•Pårørende får oppfylt rettighetene sine og blir møtt med respekt 

 

•Barn som pårørende blir fanget opp og får nødvendig informasjon 
og oppfølging 

 

•Pårørende med store omsorgsoppgaver og belastninger får støtte 
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foreldre 
eller barn 

som er syk 

forelder 
som er 

frisk 

barn/ 
søsken 

Sammenvevde liv 
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Familiehelse: barns helse og utvikling, foreldres helse 
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Først oppsummering fra noen studier brukt som bakgrunn i den 
nye pårørendeveilederen for helse- og omsorgstjenesten 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Entydig forskning, pårørende generelt: 

Voksne pårørende 

• negativ innvirkning på helse 
og livskvalitet, arbeidsliv og 
økonomi 

• ekskluderes ofte av 
helsepersonell 

• helsepersonell : vanskelig å 
inkludere pårørende 

• familiesamhold er 
beskyttende 

• sosial støtte er beskyttende 
faktor (men mangler 
overskudd) 

 

 

 

Barn som pårørende 

•negativ innvirkning på 
livskvalitet, skolesituasjon og 
sosialt liv 

•unge omsorgsgivere ofte 
usynlige 

•ensomhet og utenforskap 

•Helsepersonell: vanskelig å 
spørre (om) barn 
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Pårørende til personer med rusavhengighet 
 

• Flere rapporter og kvalitative studier beskriver hverdagen til familie og pårørende til 
personer med rusmiddelproblemer 

•Vanlige belastninger som beskrives i studiene : 

– bekymring for den som ruser seg 

– høyt stressnivå, konflikter, aggresjon og trusler 

–manglende trygghet  

– pengeproblemer 

– svekkede familiebånd og sosiale relasjoner 

– opplevelse av avmakt 

– svekket arbeidsevne 

– psykiske og kroppslige helseplager  
(Orford mfl. 2010, Kristiansen 2011, Birkeland og Weimand 2015)  

 

 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Systematisk oversiktsstudie om psykologiske intervensjoner for 
familier/partner til personer med alkoholproblemer: 
 
• Oversikten viser en positiv effekt på tvers av intervensjoner.  

•Funnene antyder at opplevelsen av støtte, ikke-spesifikt for 
intervensjonen, kan være det viktigste for pårørende.  

•Studiene viser at involvering av familien, inkludert det å ivareta 
pårørendes egne behov direkte, kan gi fordeler til 
familiemedlemmer og potensielt være kostnadseffektivt for 
tjenestene 

• Studier av ulikt design ble inkludert. Intervensjonene hadde alle en psykologisk 
komponent, men var ulike med hensyn til setting, lengde, gitt individuelt eller i 
gruppe, med fokus på profesjonell støtte og veiledning og/eller nettverksstøtte og 
hjelp til selvhjelp.  

       (Templeton mfl. 2010) 
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Forskning, barn som pårørende 

• systematisk oversikt over evalueringer av forebyggende programmer for 
barn som pårørende til pasienter med rusavhengighet:  

 

•Forebyggende programmer som skolebaserte tiltak, 
kommunale tiltak og familie-baserte tiltak kan ha effekt, særlig 
hvis de involverer foreldre- og familietreningstiltak.  

 

• Programmene i studiene varierte med hensyn til format, struktur, innhold, 
og deltakere.  

• Studiene varierte også med hensyn til design, utfallsmål og resultater 
(Broning mfl. 2012). 
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•Ny litteraturgjennomgang av forskning i rusfeltet 
ferdigstilles i løpet av året: 

 

• Anne Faugli, Anne Schancke Selbekk & Torleif Ruud 

• (ca 10.000 forskningsartikler gjennomgås) 
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Multisenterstudien 
om barn som 

pårørende 
 
 
 
 
 
 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Prosjektgruppe og stipendiater 
Samarbeidspart Prosjektgruppe Stipendiat 

Prosjektledelse (Ahus) Torleif Ruud (prosj.leder)   

Akershus univ. sykehus Bente Weimand Ellen Katrine Kallander (phd) 

Nordlandssykehuset Bjørg Eva Skogøy 
Kristin Stavnes (phd) 

Bjørg Eva Skogøy (phd) 

Vestre Viken 
Elin Kufås 

Anne Faugli 
  

Sørlandet sykehus Bente Birkeland  Bente Birkeland (phd) 

Stavanger univ. sykehus 
Gro Christensen Peck 

Åshild Skogerbø 
  

Rogaland A-senter 
Anders Hellman 

Maren Løvås 
  

R-BUP øst og sør Kristine Amlund Hagen Marit Hilsen (postdoktor) 

Barns Beste Eivind Thorsen   

+ omtrent 30 medarbeidere hos 

helseforetakene og de andre partene 
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Utforming av studien 

•Tverrsnittsundersøkelse - situasjonen på et gitt tidspunkt 

•Utgangspunkt i spesialisthelsetjenesten (pol/døgn 4:1) 
– Somatikk (alvorlig nevrologi, kreft) 
– Psykisk helsevern for voksne 
– Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

•Tilfeldig utvalg pasienter/familier, og informanter 
– Forelder som er pasient i spesialisthelsetjenesten (barn 0-18 år) 
– Barn og unge 8-18 år 
– Annen forelder/voksen i familien 
– Andre (med foreldrenes samtykke): Behandler, lærer/pedagog 

•Elektroniske spørreskjema på nettbrett/pc 
– Gjennomført der familien ønsket, oftest i deres hjem 

– Spørreskjema med ulike tema, tilpasset gruppe og alder 

•Finansiering: NFR, parter (5 HF, RAS,RBUP), Helse Nord, Hdir 
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Antall familier representert i studien 

  Antall 

Somatikk (nevrologi, kreft) 202 

Psykisk helsevern 199 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 133 

Til sammen 534 

1433 utfylte spørreskjema 
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Fra rekrutteringer / Barn som pårørende-studien 

Begrunnelsen vi ofte fikk høre, var bekymring for at det var belastende for 

pasienter å snakke om hvordan barn påvirkes av forelderens sykdom.   

HVORDAN 

PÅVIRKER 

DET BARNA ? 

SKAL JEG SI NOE 

TIL BARNA?  

… OG HVA…? 
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Hva kjennetegner de voksne som deltok 

• 518 foreldre som var syke 

• 266 andre foreldre/ voksne 

 

• Alder: hhv 38år og 41 år 

 

• 92 % etnisk norske 
 

 

 

• Flest kvinner var syke 

o flest kvinner med somatisk/psykisk 
sykdom 

o flest menn med ruslidelse 

 
• Flest menn i gruppen andre 

foreldre/ voksne 
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Sivilstatus, foreldre som er syke 

 

Prosentvis fordeling 

• Prosentvis andel som lever 
sammen med en annen 
voksen:  

 

o Somatisk sykdom: 8 av 10  

o Psykisk sykdom: 6 av 10  

o Ruslidelse: 4 av 10 
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Utdanning 

 
Foreldre som er syke 
 

Universitet/ høgskole:  
 

• Somatisk sykdom: 56 %  

• Psykisk sykdom: 46 %  

• Ruslidelse: 21 % 

 

• Totalt: 
o 43 % videregående 

o 38 % høgskole/ universitet 

De andre foreldrene/ voksne 
 

 

• Tilknytning somatisk sykdom:  
o Flest med høy utdanning (56 %)  

 

• Tilknytning ruslidelse  
o Flest som har lavest utdanning (16 %)  

 

• Befolkningen ellers:  
o 42 % videregående skole 

o 23 % høgskole/ universitet (SSB 2014)  
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Brutto årlig inntekt  
rapportert av foreldre som er syke 

• Brutto årlig inntekt 
o Somatisk sykdom:  kr. 930 000 

o Psykisk sykdom:  kr. 599 000 

o Ruslidelse:   kr. 384 000 

 

• Inntekt under 250 000 
o Ruslidelse. Nesten 1/3  

o Somatisk sykdom: 1/10  

 

• Inntekt 1.500 000 og over:  
o Somatisk sykdom: nesten 10 %  

o Psykisk sykdom: 2 %  

o Ruslidelse : 0 
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Bolig og flytting 

• Eier eget hus 

o1 av 4 foreldre med ruslidelse  

oDobbelt så mange foreldre med psykisk sykdom  

oTre ganger så mange foreldre med somatisk sykdom 

  

• Har ikke eget bosted (bor hos familie eller venner) 

o8 % av foreldrene med ruslidelse  

o0,5 % av  foreldre med somatisk sykdom  

o2 % blant de med psykisk sykdom 

 

• Flyttet mer enn 4 ganger siste 5 år:  

o1 % av foreldrene med somatisk sykdom  

o9 % av foreldrene med psykisk lidelse 

o16 % av foreldrene med ruslidelse 

 

 

 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Lovbrudd 
 

Andel foreldre som er syke med 
lovbrudd:  

• Somatisk sykdom: 3 % 

• Psykisk sykdom: 19 % 

• Ruslidelse:  

o 68 % har begått lovbrudd 

o Nesten 50 % med fengselsstraff 

o Narkotika, tyveri og vold  

 

Annen forelder/ voksen med 
lovbrudd: 

• Somatisk sykdom: 6 % 

• Psykisk sykdom: 10 % 

• Ruslidelse: 32 % 

o 40 % av disse med fengselsstraff 

Type lovbrudd, foreldre som er syke: 
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Familiesamhold og sosial støtte 

•Lite familiesamhold i familie med rusavhengighet 

 

•Lite sosial støtte hos foreldre med rusavhengighet 
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Hva bør vi være særlig oppmerksomme på 

 

•Foreldre med ruslidelse 
– lav inntekt 

– usikre boforhold, flyttet mest 

– flest tilleggslidelser og lengst 
sykdomserfaring 

– 60 % problematisk bruk av rusmidler 

– høy andel lovbrudd, innsatt i fengsel 

– 60 % enslige 

– mindre familiesamhold/ sosial støtte 

– høyest psykisk symptombelastning 

 

 

 

•De andre foreldrene/ voksne 
tilknyttet ruslidelse 
– høyest psykisk symptombelastning 

– relativt høy andel lovbrudd, innsatt i 
fengsel 

 



«DET GJENNOMSYRER JO HELE LIVET» 
 

En kvalitativ undersøkelse av levekår hos voksne 
pårørende til personer med rusmiddelproblemer 

 
utført på oppdrag fra Helsedirektoratet av 

Bente Birkeland og Bente M Weimand 
 

Organisering og gjennomføring:  
Helsedirektoratet, Ahus, SSHF, A-Larm og LMS 

 

 
 
 
 
 

 

ARA - Avdeling for rus og 

avhengighetsbehandling 



 OPPSUMMERING AV LEVEKÅRSKATEGORIER 

 

 

 

ARA - Avdeling for rus og 

avhengighetsbehandling 

Konflikt/lojalitets
konflikt/splittelse 

Kontrollbehov/ 
mistillit 
Brudd 

Sosial isolasjon 
Medavhengighet
/muliggjøring vs 

grensesetting 

Familie og 
sosialt 

Trygghet og 
sikkerhet 

Arbeid og 
skole 

Rettigheter 
og ressurser 

Angst/uro 
Depresjon/sorg/ 

håpløshet/ 
isolasjon 

Skyld/skam 
Innestengte 

følelser 
Fysisk helse 

Utslitthet 
Styrke 

 

Generell 
utrygghet 

Trusler og vold 

Helse 
(fysisk/psykisk) 

Svekket arbeids- 
og skoleevne 

(relatert til 
rusmiddelmisbruk) 

Forbedret 
arbeids- og 
skoleevne 
(relatert til 

bearbeidelse) 

Avmakt, makt og 
mestring: 

Rusmiddelprobl. 
Hjelpesystemet 

Kunnskap/ 
bearbeidelse 
Fellesskap/ 

samhold 
Nytte 
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Tilknytning og utviklingsstøtte  

• Essensielt at barn får hjelp til å håndtere 
vanskelige følelser og opplevelser 

 

• Kvaliteten på relasjonen mellom barnet og 
dets omsorgspersoner har stor betydning 
for barnets psykiske helse 

 

• Hvordan påvirkes foreldres/ søskens 
sykdom foreldrenes overskudd til dette? 

 
 



Barn som pårørende til foreldre 
med rusmiddelproblem 
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• 70 000 har foreldre med moderat til alvorlig 

rusmiddelproblem 
 
• 30 000 med klart alvorlig rusmiddelproblem 

(Torvik, Rognmo 2011) 
 
 
 

• 265 000 barn har foreldre med moderat til 
alvorlig psykisk lidelse, 115 000 med alvorlig 
psykisk lidelse 

 
• 65 000 barn pr år: foreldre som behandles i 

psykisk helsevern (Lilleeng 2009) 
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Sykdommens konsekvenser for barna – Psykiske vansker 

 

Traumer (CRIES)  

• Totalt 18 % (44 av 246) svarte ja på opplevd traume 
fordelt i pasientgruppen: 

– 10 % i somatikk 

– 27 % i psykisk helsevern 

– 36 % i TSB 

 

• Disse lå gjennomsnittlig over cut-off skåre (31,43) for 
PTSD 
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Sykdommens konsekvenser for barna – Livskvalitet 

Livskvalitet (Kidscreen) 

 

 

•  Foreldrene overvurderer barnas livskvalitet på flere områder 

oRuspasienter – generell livskvalitet, psykisk helse, forhold til foreldre og 
autonomi 

oGenerell overrapportering 

– Barnas fysiske helse 

– Trivsel og fungering på skolen 

 



”Når jeg ser ham får jeg sånn stikk i hjertet” 
 

Hverdagen for barn og ungdom når foreldre strever 
med rusmiddelproblemer 

 
En kvalitativ studie utført på oppdrag av Helsedirektoratet 

Elin Kufås, Anne Faugli og Bente M Weimand 

Intervju med 15 barn og unge (11 jenter) 

Elin Kufås og Marius Sjømælingen 38 



Skamfull, ensom og sint 

39 

”Alle andre har jo helt sånn – altså mor og far 
bor sammen, de har masse søsken og sånn – 
det er liksom ingen andre av mine venner som 
har det slik som jeg... Og hva de skal tenke om 
min familie da, liksom?”  



Husk mangfoldet 

”Det er vanskelig for meg, for det er masse 
bekymringer, og det går utover skole og 

venner.” 

VS 

”Jeg liker meg veldig fint på skolen, det er ikke 
sånn at det går ut over skole, venner eller noe 

som helst. Jeg liker samfunnsfag, matte og 
kunst og håndverk aller best.” 

 40 
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Anbefalinger fra 
levekårsundersøkelsen barn av 
foreldre med rusproblemer 

• Behov for støtte 
– Økonomisk 
– Praktisk   
– Emosjonell  

• Trygge boforhold 
• Viktige voksne 
• Informasjon om egen og foreldres 

situasjon 
• Møteplasser for barn og foreldre 
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Er helsetjenestene blitt 
bedre til å ivareta barn 
som pårørende? 
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«Helsetjenestene følger 
bare delvis opp loven om 
informasjon og hjelp til 
familier og barn» 

(Ruud et al. 2015) 
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Helsepersonells særlige utfordring 

•Lytt alltid til erfaringer og bekymringer fra barn/unge 
som bor alene med en pasient 

 

•Bidra til å ivareta barnet også når samtykke ikke oppnås 

–Hvis den andre forelderen tar kontakt 

–Hvis man er i direkte kontakt med barnet 

    (fra pårørendeveilederen) 
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Multisenterstudien om barn som pårørende og 

annen nyere norsk forskning har vist betydningen 

av at barn blir hørt selv om situasjonen sin – og 

særlig gjelder det de barna som er mest utsatt pga 

foreldrenes sykdom og problemer  

 

Vi har som velferdsstat en stor utfordring i å ivareta 

de mest sårbare barn og unge  
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Hvilke barn fanges ikke opp? 
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Eksempel på studie som var en direkte følge av BSP-studien 

 

 

 

Barn som knapt har 
kommet fram i forskning – 
et «motsatt» utvalg av BSP-
studien 



Når barn lever med foreldre 
som har rusmiddelproblemer 

 Studie av chat logger med barn og ungdom 
som er pårørende: BARsnakk 

Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli og Bente Weimand 49 

Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli og Bente Weimand 



50 

Rammene 

 Nettbasert samtaletilbud (BAR snakk) til 
pårørende til rusmisbrukere 

 Studien er et samarbeid mellom forskere og 
brukerorganisasjonen BAR  

 Finansiert av Helsedirektoratet 

 Barn som vi antar ellers er vanskelig å høre 
stemmen til 

 

 

 

 

Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli og Bente Weimand 



51 

Hvordan vi har jobbet 

 Fire personer med forskjellig faglig og 
personlig bakgrunn 

 Felles metodekurs 

 Kvalitativ metode – tekstanalyse 

 750 anonyme logger fra samtaler med barn 
og unge i alderen 8-18 år i perioden 2010-
2015 

 Tekstanalysen viste tydelig noen temaer som 
barna var opptatt av 

 Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli og Bente Weimand 



52 

Når lyset knapt 
slipper inn 

Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli og Bente Weimand 



53 

Fengsel 
 

Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli og Bente Weimand 



54 Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli og Bente Weimand 

Krenkelser 



Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli og Bente Weimand 55 

“Har en normal familie, vil nå jeg si. faren min er verdens 
beste, og han er også bestevennen min, men da han 
drikker blir han litt skummel og rar... 
æh.. han kan begynne å "klå" på meg og ligge seg oppå 
meg.. han slår også på "tull" men det gjør sykt vondt 
fordi han fiker. men han er verdens beste far, men er også 
redd han..” 

“Hun ønska meg ikke. har hørt det flere tusen ganger. hun 
ville ha en gutt. ikke en jente som sminket seg og lekte med 
dukker, men en gutt som brukte voks og lekte med biler. 
men hun sier at hun er glad i meg, men det føles ikke sånn. 
da hadde ikke hun sagt at jeg ikke var bra nok eller at hun 
ikke var stolt av meg på bursdagen min.” 
 



56 Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli og Bente Weimand 

Overlatt 



Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli og Bente Weimand 57 

”Pappa er alkoholiker og brukte også narkotika. Han ble veldig voldelig 
når han var ruset noe som førte til at jeg ble mye slått og så mye at 
mamma også ble slått. 
 
Jeg og mamma flyttet fra han når jeg var 5 år, men dette gjorde det 
ikke bedre for meg. Mamma begynte også å drikke mye og var mye 
hos noen venner der de drakk sammen og hun glemte meg. Jeg måtte 
gå mye til sengs alene uten å vite når hun kom hjem igjen. Alle ferier 
går til at mamma drikker seg så full at hun kaster opp og jeg må passe 
på henne.  
 
Første gang jeg var i syden ble hun med en dame hun hadde møtt på 
barer og jeg ble gående rundt i gatene i et fremmed land, bare syv år 
gammel.  
 
Jeg har alltid blitt sint og såret når hun har blitt så full men har alltid 
fått slengt tilbake at det er på grunn av meg at hun drikker. Jeg er for 
slitsom, hun trenger en pause nå og da.»  
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Overlevelse 
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«Nå har jeg tatt avstand fra ham og har ikke snakket med ham på 2 
måneder. For ikke lenge siden fikk han problemer med hjertet og skrev 
til meg at det var «kroppen hans som sa i fra, at han nå skjønte at han 
må slutte å drikke», men han har jo ikke sluttet. Han er alkoholiker og 
etter erfaring vet jeg at han ikke klarer å slutte å drikke.» 
 

«Det er vanskelig å innrømme at ikke alt er som det skal være. 
Heldigvis så har venninnen min hytte ved siden av oss. Foreldrene 
hennes er med mine foreldre. De drikker mye sammen nå i ferien. 
Jeg tror vi begge synes det er dumt. Heldigvis så er vi i den motsatte 
hytten når de har fest. Vi var litt rampete en dag. Venninnen min sa: 
La oss ta en flaske vin hver, så stikker vi i den andre hytta. Vi smakte 
på den og ble litt fulle. Litt.  Ja… Så tenkte vi sånn: Hvis vi tar litt av 
den alkoholen de har med så drikker de mindre.» 
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Ta med hjem budskap, del 1 

 Barn som har foreldre som ruser seg kan være 
vanskelig å få øye på 

 De trenger å bli sett for det de får til og det de 
strever med 

 De trenger kontakt med trygge voksne 

 Lytt. Se. Bruk tid. Skap tillit.  

 Si det videre. Det finnes steder hvor de kan ta 
kontakt for å få råd og hjelp  
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Del 2, oppsummering fra 
fokusgruppeintervju med 
chatverter i BARsnakk: 
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«Du er ikke den eneste som har 
det sånn …»  



  (…) så har jeg også referert til at… «Jo, sånn var det, liksom», 
altså det… Det også prøve å snu det (…). Hvordan kan du finne ut 
at du har det bra, at du fortjener å ha det bra. Men, igjen, det er 
en mye, mye lengre prosess. Men, bare det å så de frøene… 

 

 …også prøve å vende den, da. Og si at du fortjener å ha det bra, 
(…), hvis du skjønner at du fortjener å ha det ålreit, liksom… 

 

 Og det tror jeg kan være, i hvert fall, det er det jeg håper da, at 
mitt bidrag kan være noen ganger, da, å fortelle, si det høyt… si 
det til den personen at det er faktisk sånn det er. Det er ingen 
grunn til at du skal gå rundt å… ha det dårlig. Det er ikke noen 
mennesker som fortjener det, rett og slett… 
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Hva oppfatter chatvertene  
at barna og ungdommene er opptatt av 

i chatsamtalene 
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Bekymringer 
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 for den eller de som ruser seg 

 for andre i familien 

 sin egen situasjon 

 hva skjer med forelderen dersom de selv flytter 
ut: «hvem skal passe på mamma eller pappa da» 

 

 Vold mellom voksne i familien er et eksempel på 
hva de engster seg for kan eskalere hvis de ikke 
passer på  

 

 



Ansvar 
 

 Stort ansvar, både følelsesmessig og praktisk 

 ta vare på foreldre 

 å sørge for å vaske og dusje dem 

 passe på 

 kontinuerlig ha i bakhodet at mest mulig er i orden  

 de tar et overordnet ansvar for «alt hjemme», 
matinnkjøp, økonomi, etc., inkludert å sørge for 
yngre søsken.  
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Hva har gjort mest inntrykk på 
chatvertene i chatsamtalene  

 
 «…noe av det som gjør mest inntrykk, er den håpløsheten 

mange uttrykker  

 

 «ikke nødvendigvis noen sånne situasjoner eller episoder de 
beskriver, men den følelsen mange beskriver, av liksom, 
ikke å se noe håp i det hele tatt, bare en sånn 
grunnleggende følelse av at alt er helt, unnskyld uttrykket, 
helt for jævlig, og at de ikke ser…»  

 

 «de ser liksom ikke på muligheten, eller, de har ikke noe 
håp om et godt liv, da…»  
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Hva har betydning for chatvertene 
når det gjelder å klare oppgaven 

 Opplæring og jevnlige treff 

 diskutere erfaringer og støtte hverandre 

 det har stor betydning at de har noen felles 
erfaringer med barna og ungdommene som tar 
kontakt:  
 de har kjent på de samme følelsene som beskrives: 

ensomheten, skammen, frykten, skylden  

 «to som har brukket den samme armen kan snakke om 
det. De vet akkurat hvordan det kjennes, ikke sant. Og 
den smerten, som du har tatt med deg, den er veldig lett 
å dele».  
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Vurdering 1 

 Chatvertenes innsats med å lytte, bekrefte, være til 
stede, og vise vei mot andre og bedre muligheter, 
synes uvurderlig 

 Chatvertene bidrar med  å anerkjenne og akseptere 
den alvorlige situasjonen barna er i, samtidig som 
de  viser dem hvilken kraft de har som har holdt ut 
og mestret den så langt, og hjelper dem til å se 
hvordan de kan bruke denne kraften til å hjelpe seg 
selv videre  

 Dette kan være en nøkkel til hvordan hjelpere kan nå 
inn til barn og unge i liknende situasjoner  
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«…også sier man noe om noe, bare ved å 
logge på, ikke sant? Uten at det trengs å 
sies mer, så har man jo vært der. Og vi sier 
jo noe ved å svare, uten at det trengs å 
være ord. Jeg liker å tenke på at det er 
trygghet, jeg. Så du trenger ikke ha vært 
helt aleine, selv om vi ikke har skravla så 
mye. Det kan være ganske greit innimellom, 
det og» 
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Si det videre 
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En STOR takk 

 til barn og unge som har logget seg på og 
samtykket i at loggen kan brukes i forskning 

 

 til Anita Killi og Trollfilm for bruk av film og 
bilder 

 

 til DERE som hørte på! 
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Hvem er barn som pårørende? 



Menneskelig nær – faglig sterk 
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