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Sammendrag:

Prosjektet ”Tid for familien – når barn er pårørende”, kom i gang for å
utvikle et tilbud på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) for hele
familier, der en av foreldrene har MS, slag eller en traumatisk
hodeskade. Bakgrunnen er at en etter årevis med erfaring med disse
pasientgruppene, har sett at også familiene sliter når disse
skadene/sykdommene rammer en forelder. Denne rapporten
oppsummerer organiseringen og erfaringene fra to familieopphold.
Den nye loven om barn som pårørende har preget prosjektarbeidet, noe
rapporten og funnene bærer preg av. I tillegg viser hele prosjektet at det
mangler informasjon på alle nivå. Det finnes så å si ingen informasjon
verken til familier i disse situasjonene, til helsepersonell eller
skole/barnehage.
Hovedfunnene i gjennomføringen av oppholdene, er at mange av
familiene sliter på grunn av forelderens sykdom. De fleste mangler
kunnskap om sykdommen og konsekvensene av den. Familiene har fått
lite eller, i de fleste tilfellene, ingen hjelp til å mestre situasjonen.
Mange av barna utrykte at de hadde problemer på grunn av sykdommen
samt manglende forståelse for sin situasjon. De sykes partnere har i stor
grad ansvaret med store oppgaver som omsorgsperson i tillegg til at de
er alene med de fleste oppgaver i forhold til barn og hjem.
Familiene utrykte at de hadde stort utbytte av et familieopphold, at de
fikk større kunnskap om sykdommen, men at det beste var å treffe
andre i samme situasjon som de kunne dele erfaringene med og se at de
ikke var alene.
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Forord
Bakgrunnen for at prosjektet - ”Tid for Familien – når barn er pårørende” - ble til, var
de erfaringene som var gjort på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) i forbindelse
med vanlige rehabiliteringstilbud, særlig for voksne med ervervede hjerneskader og
Multippel Sklerose (MS). Man så at familiene til pasienten ofte hadde det vanskelig og
hadde behov for oppfølging og hjelp.
I 2009 ble det igangsatt et forprosjekt av midler fra Helsedirektoratet for å utrede
mulighet for et familietilbud på VHSS. Det er skrevet egen rapport for forprosjektet.
1. januar 2010 ble prosjektet ”Tid for Familien” en realitet. Prosjektleder ble ansatt i 50
% stilling, i en prosjektperiode på ett år. I løpet av dette året skulle det gjennomføres to
opphold, for familier der mor eller far har MS, slag eller en traumatisk hodeskade.
Prosjektet ble finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Målet med prosjektet var å
utvikle et permanent familietilbud på Valnesfjord Helsesportssenter for de nevnte
gruppene.
Samtidig som prosjektet startet, kom det en ny lov om barn som pårørende. Dette har
hatt stor innvirkning på prosjektet. Blant annet ble prosjektlederen en del av ”Barn i
Nord, regional arbeidsgruppe og kompetansenettverk” i Helse Nord.
Prosjektet har avdekket at det er lite eller ingen fokus på familier der en av
omsorgspersonene rammes av alvorlig somatisk sykdom. Det som finnes av
informasjon og litteratur, dreier seg om foreldre som er psykisk syke eller avhengige av
rus. I tillegg finnes det noe om foreldre som har kreft, men da med vinkling på død.
Dette har ingen eller liten overføringsverdi i forhold til de somatisk syke foreldre som
prosjektet tar for seg.
Når barn er syke, blir foreldre ivaretatt som pårørende. Ingen av de barna vi møtte i
familieukene hadde fått noen form for hjelp. Det har dukket opp mange skremmende
eksempler underveis i prosessen og det har blitt klart at det mangler informasjon på alle
plan. Det som ofte er tilfelle i disse familiene er at mor eller far blir alvorlig syk og en
krise oppstår. Pasienten møter helsevesenet i en krisetilstand og i beste fall får familien
litt informasjon mens de er på sykehus. Når de så blir sendt hjem, og pasienten og
hverdagen ikke fungerer, er det ingen som ser dem. Barn og partner blir
omsorgspersoner for den syke og får stor belastning. Samtidig mangler de ofte
informasjon som gir dem forståelse av den sykes handlinger.
Det er mange som har vært til god hjelp for å utvikle prosjektet. Familieavdelingen ved
Røvika ungdomssenter har veiledet prosjektleder og har de stilt familieterapeut til
disposisjon på familieoppholdene. MS-senteret i Hakadal og MS-foreningen har gitt
gode råd og delt sine erfaringer fra sine familieopphold i Hakadal. Hanne Jacobsen har
vært pådriver for å få utviklet familieopphold. Uten hennes engasjement hadde neppe
prosjektet blitt en realitet. Teamet har stått og gjort en fantastisk innsats. Takk til alle
dere som har vært med på å gjøre prosjektet mulig.
Prosjektleder Anne Breivik
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1 Innledning
1.1 Valnesfjord Helsesportssenter
Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er et veletablert rehabiliteringssenter innen
rehabilitering og habilitering. VHSS er landsdekkende, selv om det tar et spesielt ansvar
for befolkningen i de fire nordligste fylkene. VHSS er en av fire
spesialisthelseinstitusjoner innen fysikalsk medisin og rehabilitering i Norge. Senteret
ble etablert i 1982.
VHSS har tilpasset fysisk aktivitet som sitt hovedvirkemiddel der aktivitet og friluftsliv
er tilpasset alle funksjonsnivå. Det legges stor vekt på aktivitet, mestring og deltakelse
for å ivareta hele mennesket; fysisk, psykisk og sosialt.
Helsesportssenteret ligger i naturskjønne omgivelser som er tilrettelagt for
funksjonshemmede. Senteret ligger ved inngangen til Sjunkhatten nasjonalpark, barnas
nasjonalpark i Fauske kommune.

Les mer om Valnesfjord Helsesportssenter her.

Foto: Liv Torill Hansen.

Valnesfjord Helsesportssenter ligger i naturskjønne omgivelser.
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1.2 Bakgrunn for prosjektet
Valnesfjord Helsesportssenter har gjennom mange år erfart at når en mor eller far får en
alvorlig sykdom eller skade, rammer det ofte hele familien. Det kan oppstå store,
langvarige endringer i familiesituasjonen. Spesielt har man sett at der det er
hjerneskader og kognitiv svikt, sliter familiene ekstra mye, og barn og partnere blir ofte
hardt rammet. Prosjektet ”Tid for Familien – når barn er pårørende” - kom derfor i gang
for å utvikle et nytt rehabiliteringstilbud for hele familier, der mor eller far har fått en
alvorlig sykdom eller skade. Tilbudet skulle være for familier med barn i skolepliktig
alder. Diagnosegrupper ble begrenset til MS, hjerneslag eller traumatisk hodeskade.
I første havdel av 2009, ble det gjennomført et forprosjekt for å undersøke om
familieopphold var noe VHSS kunne tilby. Erfaringene fra forprosjektet viste at dette
var noe helsesportssenteret kunne få til. Forprosjektet lå til grunn for hovedprosjektet og
ble et godt utgangspunkt for gjennomføringen. Det er skrevet en egen rapport for
forprosjektet.
1. januar 2010 startet utviklingsprosjektet ”TID for FAMILIEN”. Kort tid etter kom
tilføyelsen – ”når barn er pårørende.” Dette fordi dette ble mer beskrivende hvem i
familien som var syke.
Prosjektet er gjennomført med støtte fra Helsedirektoratet med omstillingsmidler og
tilskuddsmidler.
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1.3 Diagnosene
Det er to diagnosegrupper i prosjektet; MS og ervervet hjerneskade. Det er to ulike
tilstander der MS er en kronisk sykdom, mens en ervervet hjerneskade er noe som
oppstår som følge av slag, en svulst i hodet eller en ytre skade. Symptomene kan likevel
være ganske like i funksjonsnedsettelse og kognitive skader. Her er en kort beskrivelse
av MS og ervervet hjerneskade.

1.3.1 Multippel Sklerose (MS)
MS omfatter inflammasjon i sentralnervesystemet som etterfølges av tap av de
beskyttende myelinskjedene som omgir nervefibrene (demyelinisering). Myelinet virker
som isolasjonsmateriale som omgir og beskytter elektriske ledninger. Når myelinet tar
skade vil ikke nerveimpulsene kunne overføres så hurtig og effektivt som de skal. Som
et resultat av den inflammatoriske prosessen vil det oppstå skadde områder (lesjoner
eller plaques) i hjerne og ryggmarg som i sin tur gir ulike nevrologiske symptomer.
Vanlige symptomer kan være synstap, nummenhet og vissenhet, kraftsvekkelse, ustø
gange, dobbeltsyn, økt trøttbarhet, varmeintoleranse, delvise eller fullstendige
lammelser og en fornemmelse av elektriske støt langs ryggsøylen ved bøyning i nakken.
Symptomene kan forsvinne etter et akutt attakk, men kan også bli værende.
Symptomene kan forverres etter som tiden går. For personer med et progressivt
sykdomsforløp kan symptomene gradvis forverres med tiden uten hurtige eller
plutselige forandringer. Symptomer som er forbundet med akutte forverringsepisoder
utvikler seg vanligvis i løpet av timer til dager. De kan vedvare noen dager eller uker,
og vil deretter helt eller delvis forsvinne med eller uten noen form for behandling. Nye
forverringsepisoder opptrer med irregulære mellomrom.
(Kilde MS-forbundet)

1.3.2 Ervervet hjerneskade
En hjerneskade som oppstår etter at en først har hatt en normal utvikling, omtales oftest
som ervervet hjerneskade. Ervervet hjerneskade kan være slag eller en traumatisk skade.
Traumatisk hjerneskade kan man få av blant annet hjernesvulst, oksygenmangel,
epilepsi eller en ytre skade som trafikkskade eller fallskade. De fleste som pådrar seg en
ervervet hjerneskade og overlever de første månedene, vil bli bedre etter hvert, eller i
verste fall stå på stedet hvil.
Hjerneslag er hjerneskader som oppstår etter hjerneblødninger, eller når blodårer blir
innsnevret eller tetner seg helt.
Traumatiske hodeskader er et begrep for å beskrive hjerneskadene som oppstår når en
har slått hodet, ved hjernesvulst, oksygenmangel, epilepsi med mer.
Skadene som oppstår i hjernen skiller man i utfall og funksjon. Utfallsskader er de
kroppslige skadene som for eksempel lammelse, nedsatt følelsessans, syn, smak og
hørsel.
Funksjonsskader er kognitiv funksjonssvikt som skiller seg fra mange andre former for
funksjonshemning, fordi det ofte er et usynlig handikap. Kognitiv svikt kan gi seg utslag
i problemer med konsentrasjon, hukommelse, språk, bearbeiding av informasjon; det vil
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si med det å velge ut, forstå, lagre, gjenhente, resonnere og kommunisere i forhold til
den informasjonen en har tatt inn. Følelser regnes med som en kognitiv funksjon.
I tillegg til utfall og funksjon kan det oppstå endringer i oppførsel og personlighet og
endringer i mellommenneskelige og sosiale forhold.
Les mer om ervervet hjerneskade på Sunnaas.1

Til topps i klatreveggen.

1

Kilde: Sunnaas (Hva er ervervet hjerneskade av Jan Magne Krogstad Kress )
KReSS = kognitiv rehabiliteringsenhet Sunnaas Sykehus.
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2 Barn som pårørende
Helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten skal sikre at helsepersonell skal identifisere og
ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehov mindreårige barn som pårørende har. Endringene
trådde i kraft 1. januar 2010.
Helsepersonell skal bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging
mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk
sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand. Formålet med bestemmelsene er å sikre
at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre
stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk. Videre er formålet å forebygge
problemer hos barn og foreldre. Bestemmelsene gjelder både for helsepersonell i
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og private helsetjenester.
Helsedirektoratet; Barn som pårørende

Den nye loven om barn som pårørende kom samtidig som prosjektet startet. Dette har
vært med på å prege og forme prosjektet til å ha stort fokus på barna. Prosjektleder har
blant annet vært en del av kompetansenettverket Barn i Nord som er en arbeidsgruppe
for innføring av loven i Helse Nord. I tillegg har jeg vært barneansvarlig ved VHSS for
å få innført loven til helsepersonellet.

2.1 Store utfordringer for barn og voksne
I forbindelse med innføringen av den nye loven og igangsetting av Barneansvarlige ved
VHSS, har prosjektleder i noen anledninger blitt spurt om å ta en prat med foreldre på
ordinære opphold. Bakgrunnen har vært at helsepersonellet har hatt en følelse at det er
noe som ikke stemmer i familien til pasienten.
Etter disse samtalene med foreldre med kroniske/alvorlige sykdommer, samt
familieoppholdene, erfares at en god del av disse foreldrene har mistet normalsynet på
hva barns oppgaver bør bære. Eksempler på hvilke oppgaver disse barna har hjemme, er
å hjelpe foreldrene med å hente ting de ikke kan nå selv; husarbeid, handling og slike
ting som er normale for barn å ha, bare i et mye større omfang. Det som skremmer enda
mer, er at en del av barna i tillegg må hjelpe foreldrene med personlig hygiene, fordi det
ikke er noen andre som gjør det. Når forelderen ble konfrontert med at dette ikke er en
normal oppgave for barn, falt de helt sammen. Hvilke alternativ har disse foreldrene? Et
annet eksempel på hvor fortvilt situasjonen kan være, er i en familie der mor er
aleneforsørger for flere barn, funksjonshemmet og rullestolbruker. Denne familien får
tre timer hjemmehjelp i uka. -Hvem skal da gjøre jobben, når mor ikke kan?
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Noen av pasientene sa det var en heldagsjobb å være syke og at det i perioder var så
slitsomt å ta hensyn til resten av familien, at de nesten ville bo for seg selv. Noen sa
også at de var bekymret for partnerne sine fordi de slet seg ut på grunn av sykdommen.
Færre sa noe om barnas utfordringer, også der personalet oppfattet at barna hadde
problemer. Møtet med enkelte av disse barna viste at de er skremmende sårbare og lite
ivaretatte. Sykdommen ser ut til å ødelegge likevekten i enkelte familier og det går ofte
ut over barna og partneren uten at de har noen reelle valg.
Konklusjonen må være at det er ikke lett å være barn når mor eller far er syk. Det er
heller ikke lett å være foreldre når man er syk.

2.2 Manglende informasjon
I utviklingsarbeidet med prosjektet var det overraskende lite informasjon om familier
med alvorlig somatisk syke foreldre og om barn som vokser opp i slike familier. Det
som finnes av teori dreier seg stort sett om barn av psykisk syke og rusmisbrukere. Det
finnes også litt informasjon om kreft, men da handler det om død og er ikke relevant i
denne sammenhengen.
Basert på erfaringene ser vi at disse barna trenger hjelp og forståelse fra omgivelsene.
Men som det framgår av rapporten mangler det informasjon. For å hjelpe barna bør det
utarbeides informasjon slik at skoler, helsesøstre og andre faginstanser kan forstå hva
det vil si å ha en alvorlig syk forelder. Barn bør slippe å være budbringere om
forelderens sykdom, det burde noen voksne gjøre. Foreldre som har barn i disse
situasjonene bør også få informasjon, slik at de er oppmerksomme på barnas reaksjoner.

Fra maskeoppgaven: ”Jeg er rasende inni meg”.
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3 Organisering og planlegging
Ett år til utviklingen av et så nytt og omfattende prosjekt har vært for kort tid og derfor
utfordrende for mange. Prosjektleder har hatt 50 % stilling over ett år. Tidsrammen fra
prosjektleder kom på plass 01.01.10, til første opphold i april, var marginalt for å utvikle
et helt nytt konsept. Det andre oppholdet var i november og dermed ble den største
utfordringen at prosjektet ble avsluttet før rapporten var skrevet. I tillegg har det vært
stor interesse for prosjektet, både fra media og helsepersonell som har ønsket å ta del i
erfaringene.
En prosjektgruppe ble opprettet på VHSS og denne besto av sosionom, psykolog, FOUleder, teamsjef rehabilitering, ergoterapeut samt prosjektleder. Prosjektgruppen
konkluderte raskt med at gjennomføringen, planleggingen og markedsføring ville bli
enklere hvis det ble delt i ett opphold for MS -familier og ett for ervervet hjerneslag
familier. Det virket også fornuftig å dele i diagnoser, fordi det er stor forskjell på en
kronisk sykdom og en ervervet skade.
På grunn av den korte tiden prosjektet hadde til disposisjon, ble det ikke opprettet noen
referansegruppe. Derimot ble det etablert et godt samarbeid med eksterne, relevante
aktører (se 3.2 Samarbeidspartnere).
Oppholdene var i utgangspunktet beregnet til to uker, men etter råd fra MS -senteret og
MS- foreningen, ble det første oppholdet endret til tre uker; to uker rehabilitering og en
siste uke for hele familien.
Prosjektteamet besto av lege, sykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykolog,
spesialpedagoger, idrettspedagoger, sosionom i tillegg til innleid familieterapeut og
prosjektleder.
De fleste som var involvert i gjennomføringen, tilhører rehabiliteringsteamet som
vanligvis jobber med disse diagnosegruppene på vanlige rehabiliteringsopphold. Det er
disse som kommer til å gjennomføre de framtidige familieoppholdene.

3.1 Finansiering
Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet med midler fra statsbudsjettets Kap 726.71
(”omstillingsmidlene”). I tillegg mottok Prosjektet i mai 2010 et tilskudd fra
Helsedirektoratet av tilskuddsmidler under kap. 781.79 (tiltak som retter seg mot barn
som pårørende).
Valnesfjord Helsesportssenter har også støttet avslutningen av prosjektet med noe
interne midler.
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3.2 Samarbeidspartnere
Det er mange som har vært med på å forme prosjektet i form av råd og innspill på ulike
vis og i ulik grad. Her er de viktigste samarbeidspartene og andre aktører som det har
vært kontakt med i prosessen. En del av dem blir beskrevet nærmere i rapporten.
MS senteret i Hakadal.
MS – foreningen sentralt og lokallagene.
Røvika familiesenter.
Barns Beste, Sørlandssykehuset.
Landsforeningen for slagrammede.
Slagsykepleier Nordlandssykehuset
MS-sykepleier UNN.
Prosjektleder Barn i Nord.
Landsforeningen for Trafikkskadde.

3.3 Mål for prosjektet
3.3.1 Hovedmål
Etablere et kvalitetssikret og godt familietilbud på Valnesfjord Helsesportssenter
for familier, hvor en forelder er alvorlig syk eller skadet.
Gi barn og familier et tilbud der de kan få informasjon, innsikt, forståelse og
positive opplevelser.

3.3.2 Delmål
Gi familien innsikt i mulighetene og ikke begrensningene i det ”nye” livet.
Finne aktiviteter familien kan drive sammen.
Gi barna positive opplevelser sammen med mor og far.
Være møteplass for å treffe andre familier i samme livssituasjon, der barn og
voksne i samme situasjon kan dele erfaringer og støtte hverandre.
Være møteplass for pårørende partnere.
Se den friske partneren og gi han/henne informasjon for å mestre hverdagen som
omsorgsperson.
Gi innsikt i sykdom og forståelse for hva som skjer med mor eller far og dem
selv, slik at barna får nok informasjon og blir trygge.
Bidra til at det blir færre skilsmisser og oppløste familier.

3.4 Målgrupper
Målgruppe for familieoppholdene var familier med barn i skolepliktig alder, hvor mor
eller far har en alvorlig sykdom i form av MS eller ervervet hjerneskade. Tilbudet var
landsomfattende, med prioritering fra de fire nordligste fylkene.
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3.5 Ekstern evaluering
Det var et sterkt ønske fra alle involverte om å få til en god evaluering og undersøkelse
rundt disse familiene og barna. Dette var utfordrende å få til, fordi det krevde mer
ressurser og en bedre økonomi enn prosjektet hadde til disposisjon. Resultatet ble at
Nordlandsforskning (NF) fikk i oppdrag å lage en begrenset evaluering av oppholdene. I
utgangspunktet skulle NF komme på det andre opphold for å intervjue alle partnere og
barna. Dette måtte imidlertid endres på grunn av de utfordringene som oppsto denne
uken (se punkt 4 Gjennomføring). Det var ikke kapasitet til å gjennomføre denne
planen. Istedet ble evalueringen begrenset til en undersøkelse som går ut på å intervjue
partnerne fra begge oppholdene. Resultatet fra denne undersøkelsen vil foreligge i mai
2011.

670 Nord besto av mange varierte oppgaver hvor alle kunne delta, uavhengig av alder eller
funksjonsnivå.
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3.6 Markedsføring og media
Det var utfordrende å få markedsført et helt nytt tilbud, med så kort margin fra
prosjektstart til første opphold. I tillegg var det vanskelig å nå fram fordi dette var et
nytt område som det ikke hadde vært noe fokus på tidligere. Det var det først når en del
journalister forsto hvordan det sto til med disse familiene, at det ble det fart i saken.
Dette resulterte i oppslag i Dagbladet – Magasinet, lokalaviser, Handikapnytt, MSbladet, Slagordet, NRK samt hjemmesider til foreningene. Se også flere medieklipp
under vedlegg.
Innslagene i media har vært med på å sette fokus på de rammede familiene og hvilke
utfordringer de sliter med. Dette har gjort det gradvis lettere å nå fram, både til
pasientgruppene og til helsepersonell. Etter medieinnslagene har det vært mange
henvendelser fra helsepersonell og andre fra hele landet. De som har tatt kontakt har
sagt at de kjenner til problemer og utfordringer fra slike familier i sitt arbeide, og ønsker
å ta del i erfaringene.

Stor konsentrasjon i arbeidet med å lage familietrær.
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4 Gjennomføring
Gjennomføringen av prosjektet besto av to familieopphold i 2010, ett på våren og ett på
høsten. Det første for familier der mor eller far har MS, det andre der mor eller far har
en ervervet hjerneskade. For begge oppholdene lå det føringer om at barna skulle være i
skolepliktig alder og at det skulle være plass til seks familier i hvert av oppholdene.
Deling av diagnoser ble gjort tidlig i prosjektperioden. Det ble først og fremst gjort for å
forenkle arbeidet og for å komme raskere i gang. Dette viste seg å ha flere fordeler og
blir nærmere omtalt senere i rapporten.

4.1.1 Familieopphold for MS – familier
Det første oppholdet var i april 2010, med tre ukers varighet. Først med to ukers
rehabilitering for pasientene med opptrening og behandling, der det hele tiden ble
vinklet mot familieuken. Resten av familien kom tredje uke.
På første opphold var det syv familier med til sammen syv pasienter, fem partnere og ni
barn. Barna var i alderen 7 – 14 år.

4.1.2 Familieopphold for familier der mor eller far har en ervervet
hjerneskade.
Det andre oppholdet var i november 2010 med to ukers varighet. Denne gangen var det
bare en uke rehabilitering for pasienten før resten av familiene kom.
På dette oppholdet var det fem familier med fem pasienter, fem partnere og åtte barn.
Barna var i alderen 5- 14 år.
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4.2 Bekymringer for familiene
Det ble holdt møte med pasientene første dag. På begge opphold ba de alle om at vi
måtte ha spesielt fokus på partnerne. Pasientene opplevde at partnerne var utslitte på
grunn av sykdommen. Dette bekymret dem! Mange av pasientene uttrykte også store
bekymringer for barna på grunn av egen sykdom. Bekymringene gikk fra stille,
tilbaketrukne og usynlige barn, til sinte, overarbeidete, engstelige og frustrerte barn.
Noen av foreldrene følte at de ikke greide å ivareta barnas behov på grunn av
sykdommen, men at de ikke fikk hjelp til dette. Noen var aleneforeldre, med til dels
store funksjonsproblemer og var fortvilte fordi de ikke fikk hjelp av det offentlige.

4.3 Aktiviteter
Under begge oppholdene ble det lagt stor vekt på fysisk aktivitet; det er det som
kjennetegner Valnesfjord Helsesportssenter. Leker og aktiviteter i svømmehallen og
gymsalen, 670 Nord, ridning, frisbee-golf, arbeidsstue, gammetur, klatring i klatrevegg
og moro i akebakken var noe av det som ble gjort i familieukene. I tillegg ble det holdt
sirkusskole for barna.
Tanken bak noen av aktivitetene var å gi innspill til noe positivt familien kunne ta med
seg og gjøre sammen, når de kom hjem.

Frisbeegolf var en populær aktivitet som hele familien kunne være med på.
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4.4 Familietre
Med utgangspunkt i metaforen ”Livets tre”, ble det utviklet en oppgave for
familieoppholdet. Denne oppgaven var å lage et familietre som skulle være et symbol
på familien. Målet var å bevisstgjøre de positive relasjoner i familien og hvem familien
er sammen. Dette skulle igjen vise hvordan familien kan møte utfordringer i framtiden,
og bli bevisst på hva som skal til for at familien skal være sterk for å tåle en ”storm”.
Hver familie tegnet sitt tre på en papp-plate som de tok med hjem.
Arbeidet med trærne startet første dag i familieuken. Den første dagen gikk arbeidet
med familietreet trått og det var vanskelig å engasjere ungdommene. Men alle trærne
ble hengt opp på veggen og kunne tilføres nye ting, hvis de kom på noe. Når vi skulle
fortsette, nest siste dag, nærmest kastet familiene seg over arbeidet og jobbet intenst
med å gjøre dem ferdige. Det ble mange flotte resultat som familiene tok med seg hjem.
Noen av tilbakemeldingene var at de først nå ble klar over hvor stort kontaktnett de
egentlig har. Andre var at de ble bevist på at de kan ha noen drømmer og mål, selv om
de ikke kan gjøre alt. Noen familier ble også oppmerksomme på kommunikasjons- og
samarbeidsproblemer. Familietreet fungerte meget godt som oppgave for hele familien.

Oppgaven ligger som vedlegg.

To eksempler på familietrær
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4.5 Samtalegrupper:
Det har ikke vært vanlig tidligere med samtalegrupper ved VHSS. Men i
familieoppholdene ble det avholdt både gruppesamtaler for barn og ungdom,
partnersamtaler og par samtaler.

4.6 Aldersinndeling
På grunn av aldersforskjellene ble barna ble delt i en barnegruppe og en
ungdomsgruppe, med samtalegrupper i begge.

4.7 Gruppesamtaler med barn
Barnegruppen var barna fra 1. til og med 6. klasse. Barna plasserte hvor i kroppen
følelsene bor og hvordan de så ut inni og utenpå. Det ble også brukt samtalebilder.

Eksempel fra barnegruppen; Hvordan ser du ut utenpå og hvordan ser du ut inn i deg.
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Samtalebildene som ble brukt i barnegruppa, var fra Barns Beste og handler egentlig om
rus og psykiatri. Men barna så sin egen situasjon i bildene og barnas opplevelse av å ha
en syk forelder kom godt fram:
-

”Hun har sikkert så mye å gjøre at hun ikke kan gå på skolen”.

-

”Pappaen har sikkert blitt syk og gutten er så redd at han må gjemme seg bak
sofaen, da min pappa ble syk, kom ambulansen og hentet han og jeg ble
kjemperedd”.

-

”Gutten må ta voksenansvar”.

-

”Når noen voksne er syk, må ungene gjøre mer arbeid”.

Barna uttrykte seg via farger og følelser. Flere av barna ga sterke uttrykk for at de var
engstelige for den syke forelderen og var trist og redd.

Et barns beskrivelse av følelsene sine: Redd og trist i magen. Sint og nervøs i hodet…

”Jeg må passe på mamma og trøste henne ofte”.
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4.8 Gruppesamtaler med ungdom
Ungdomsgruppen var barna fra 7. klassetrinn og oppover. Noen av ungdommene var
skeptiske til å delta på familieoppholdet og noe negative da de kom. En del av
foreldrene hadde ringt for å advare om dette på forhånd. Derfor var det klargjort egne
opplegg for bare denne gruppen. På andre opphold var en av ungdommene som var med
på første opphold, med som likemann første dag. Dette var meget vellykket og en god
åpning. Hensikten var relasjonsbygging samt å skape motivasjon for deltagelse.
Det ble avholdt to gruppesamtaler i ungdomsgruppen, der det ble jobbet metaforisk. De
laget blant annet ordkart med ”mor/far” er syk i en sentrumssirkel. De tegnet også
masker som viser hvordan de ser ut på utsiden og hvordan de føler seg innvendig.
En annen oppgave var bevisstgjøring av hvor stor plass mor eller fars sykdom skulle få i
deres liv og hva annet de skulle fylle framtiden sin med. Her brukte vi en stor flate som
illustrerte livet, og brukte positivlapper (post it-lapper) for å beskrive hva livet og
framtiden deres skulle fylles med.
Tankekart var en arbeidsmetode alle kjente fra skolen, og som var lett for dem å
identifisere seg med. Ungdommene laget et tankekart der de satte ord på hva
sykdommen innebærer for dem. Noen av tankekartene har sterke beskrivelser og
overraskende mange voksne ord.
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I maskeoppgaven kom det fram at noen av ungdommene følte seg triste og forvirrede,
mens noen sa de var rasende inni seg hele tiden. Alle sa at de har en maske som ser blid
ut på utsiden, men at de er triste, redde og sinte inni seg. Målet med oppgavene var å få
dem til å bli bevisst på hva de vanskelige følelsene var, slik at de kunne sortere dem.

Oppgave fra ungdomsgruppen: Hvilken maske bærer du utenpå og hvordan føler du deg på innsida?

Da vi startet med oppgaven om hvor stor plass sykdommen til forelderen skulle få i livet
deres, syntes noen av ungdommene at det var bra når sykdommen ”bare” tok tre
fjerdedeler av livet deres, for da var det mindre enn før…
Det ble laget en fysisk flate som illustrerte livet deres. Deretter laget de positivlapper
med ønsker for framtiden og ting de skulle fylle livene sine med; skole, fotball, yrker,
kjærester, egne barn osv. Lappene ble klistret på flaten og Positivlappene tok fysisk så
stor plass at det ikke var plass til så mye av forelderens sykdom. Flere av ungdommene
sa at det gav dem en tankevekker.
”Jeg har aldri før tenkt på at jeg har mitt eget liv og at det ikke er jeg som er syk”.

Noe annet som framkom i samtalene med ungdommene, var at det kan være vanskelig å
få forståelse for situasjonen fra skolen og lærerne. Mange av barna fortalte at de har så
store arbeidsoppgaver i hjemmet, at det kan være vanskelig å få tid til lekser og lese til
prøver. I tillegg har flere av dem så store bekymringer for den syke forelderen at de har
problemer med å konsentrere seg om skolen og andre ting. Noen av dem sa de ikke
hadde tid til fritidsaktiviteter eller venner. Noen av dem sa at de ikke hadde et normalt
hjem.
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4.9 Partnersamtaler
Det var to partnersamtaler på hvert opphold. Partnerne hadde stort behov for å snakke
om sin situasjon. Ingen av dem hadde noen gang truffet noen andre i samme situasjon,
eller blitt spurt om hvordan de hadde det. De fleste hadde fått lite eller ingen
informasjon om sykdommen. Partnerne fortalte at de ofte fungerte i rollen som
omsorgsarbeider for sin ektefelle, i tillegg til å ha alt det andre ansvaret i hjemmet. Alle
var slitne og frustrerte; de hadde satt eget liv på vent uten å ha andre valg. Samtlige
uttrykte at partnersamtalene opplevdes som meget givende og at de ønsket flere
samtaler enn de to gangene de fikk tilbud om.
Partnersamtalene ble ledet av en familieterapeut fra Røvika ungdomssenter og en
pedagog/sykepleier.

”Det å treffe andre i samme situasjon var en lettelse”
-uttalelse fra en av partnerne.

Uteaktivitet for alle familiene.
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4.10 Skolering om sykdommen
Familiemedlemmene kunne fortelle at de hadde lite eller ingen kunnskap om
sykdommene. Det var den syke som hadde mest kunnskap, fordi det er han som har
møtt helsevesenet. At det var lite kunnskap, skapte mange gnisninger i familiene med
misforståelser og konflikter. Familiemedlemmene forsto ikke hvorfor den syke ikke
kunne bidra, måtte hvile så mye eller gjorde uvanlige ting.
På første opphold holdt en MS-sykepleier MS-skole for hele familien. På andre opphold
holdt en slagsykepleier Hjerneskole for hele familien.
Etter skoleringen var det flere som ga uttrykk for at de bedre forsto hvorfor ting var som
de var, både med den syke og relasjonen i familien.
I et senere møte med en av ungdommene fra det første oppholdet, sa vedkommende at
MS-skolen hadde vært noe av det beste. Det at de alle hadde fått felles informasjon
gjorde at det var en annen forståelse for situasjonen. Dette hadde ført til at hun ikke var
så sint på faren lenger og at alt var blitt mye bedre hjemme. Den største endringen var at
hun nå forsto hva sykdommen innebar.

Samarbeidsaktivitet i gymsalen.
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5

Erfaringer

Det er mange og varierte erfaringer fra prosjektet. Det var en ny erfaring for VHSS og
personalet å gjennomføre familieopphold der en voksen var pasient. De to
familieoppholdene i prosjektperioden var svært forskjellige, men begge trengte store
ressurser, mer organisering og annen kompetanse enn ved vanlige opphold. På godt og
vondt ble personalet også kjent med mange sider av hva sykdommen innebærer, ikke
bare for den syke, men også for de nærmeste pårørende. Selv om familiene taklet
situasjonen på forskjellige måter, så man at alle hadde store ting å stri med på grunn av
sykdommen. Veldig mange, både voksne og barn var slitne og hadde stor nytte av å
være på VHSS der de kunne gjøre ting sammen, få informasjon om sykdommen og ikke
minst møte andre i samme situasjon.

5.1 Refleksjoner rundt familiene
Så og si ingen av partnerne, barna eller familiene, hadde fått hjelp etter at forelderen var
blitt syk. Fokuset hadde kun vært på pasienten selv.
Under begge oppholdene framkom det mange og sammensatte problemer i familiene og
alle familiemedlemmene slet på hver sin måte. Noen av familiene bar preg av
konflikter. Noen av ungdommene og barna var utfordrende og krevende, andre svært
triste og innesluttede og de fleste gav uttrykk for at de hadde problemer på grunn av
forelderens sykdom. De fleste av partnerne var slitne av alt ansvaret. Gjennom
samtalene, både med de voksne og barn, kom det fram store problemer. Mange av barna
følte at de hadde stort ansvar i hjemmet og for den syke forelderen. Noen av barna
”passet på” den syke forelderen. Både barn, partnere og pasienter beskrev at de følte at
de hadde lite nettverk og noen at de var isolerte med liten sosial omgang.
Enkelte av foreldrene hadde så mange utfordringer at det virket som om de ikke så, eller
hadde kapasitet til å gjøre noe med barnas belastninger. I enkelte familier virket det som
om sykdommen har gjort alle familiemedlemmene syke. Noen partnere var delvis
sykemeldte fordi de var utslitte på grunn av ektefellens sykdom.

Aktivitet og lek for voksne og barn
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5.2 Aktiviteter som mestring og døråpnere
Mange av barna som kom til familieoppholdet hadde mye aggresjon og frustrasjon i seg,
andre var innesluttete og uttrykksløse. Det var vanskelig å få en del av barna til å delta i
starten, og særlig blant de eldste. Men aktivitetene var gode døråpnere og det opplevdes
som at mestring i for eksempel bassenget eller klatreveggen gjorde samholdet mellom
barna sterkt. Aktivitetene bygde også opp tillit til personalet som igjen gjorde at
gjennomføringen av familieuken ble vellykket. Erfaringene om dette vil være
retningsgivende for de neste oppholdene, da vil det bli enda flere aktiviteter for barna de
første dagene.
Disse familiene opplever ofte en hverdag der den syke forelderen ikke kan delta på
fritidsaktiviteter, skoletilstelninger eller annet som friske foreldre kan. Derfor opplevde
de det som positivt og nesten som en ferie å være på VHSS: Her var det tilrettelagt for
at familiene kunne gjøre ting sammen, og den syke kunne være med på alt og se og
oppleve barna sine i aktivitet.
”Det er så deilig å være her mamma, for da kan du være med i gymsalen og se hva vi
gjør. Det har du aldri gjort før”
Jente 14. år

5.3 Møte med andre i samme situasjon
Å møte andre i samme situasjon var for mange en ny og stor opplevelse.
Tilbakemelding fra alle som deltok på familieoppholdene var at dette var noe av det
beste. Dette gjaldt både den syke, partnerne og barna. Flere barn sa at det var godt å se
at det ikke bare de som hadde syke foreldre, for da følte de seg ikke så alene.
På det andre oppholdet, var en jente fra første opphold likemann for ungdommene. Hun
fortalte om sitt liv med en syk far og hva oppholdet gjorde med henne og familien
hennes. At hun var så åpen om sine følelser og handlinger, ga dem anledning til å godta
sine egne reaksjoner. Likemannsarbeidet bør videreføres i de neste oppholdene, og i
større omfang.
Det var helt ”andre” barn som dro fra VHSS enn de som kom. Barna var gladere og mer
åpne. Det var også helt andre familier og i de fleste var nok samholdet styrket.

”Her er det ikke bare jeg som må vente på pappaen min og da blir jeg ikke så sint på
han”
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6 Teamets erfaring
Teamet besto av fysioterapeut, ergoterapeut, lege, sykepleier, idrettspedagog, sosionom
og prosjektleder. I tillegg var spesialpedagogene/lærerne og psykolog ved senteret
delvis innleid. En ekstern familieterapeut var med på partnersamtalene. Etter
oppholdene ble det gjort en oppsummering og evaluering. Dette vil være grunnlaget for
planlegging av de neste familieoppholdene.
Dette kapitelet beskriver teamets evaluering.

6.1 Ny erfaring
Det ble en ny erfaring for teamet og for hele VHSS å ha familieopphold der det var en
mor eller far som var den syke. VHSS har tidligere hatt familieopphold, men da har det
vært barnet som var pasienten. Teamet arbeider vanligvis bare med voksne pasienter, så
det var uvant å jobbe med barn og hele familier. Rehabiliteringsukene før familiene
kom, ble gjennomført som et vanlig opphold, men med et visst fokus på familieuken.
Alle pasientene hadde stort fokus på familieuken og i framtidige opphold må
behandlingen ha enda større preg av dette.

6.2 To vidt forskjellige familieopphold
For prosjektet og teamet var det svært lærerikt å ha oppholdene med to forskjellige
pasientgrupper. Det ble to svært forskjellige familieopphold. Selv om timeplanen og
organiseringen var bygget på samme lest og utfordringer i mange av familiene var like,
ble familieukene så ulike at det er vanskelig å sammenligne dem. Det første oppholdet
gikk greit i gjennomføringen, mens det andre oppholdet opplevdes mye mer kaotisk enn
det første. Teamet har flere teorier om dette, blant annet selve sykdommens egenart og
lengden på oppholdet. Mer om dette i drøftingen senere.

Padling og ballspill i bassenget.
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6.3 Ressurser
Teamet opplevde at det kreves langt større bemanning ved familieoppholdene enn ved
vanlige opphold. Og enda flere når en av foreldrene har ervervet hjerneskade. Det
kreves også store lokaler, som base for familiene. Å ha base i klasserommet var helt
avgjørende for at det fungerte godt. Det er også helt nødvendig med mange flere små
samtalerom, noe VHSS har manglet. Erfaringen viste at familieoppholdene krever en
stram og velorganisert struktur for at det ikke skal bli misforståelser og kaos. Teamet
opplevde det som uvant og krevende å ha så mye logistikk og ansvar for hele familier.
I tillegg krever familieoppholdet at det trenges personale med pedagogisk kompetanse
og erfaring med barn og barns reaksjoner. Det er også et klart behov for en
Familieterapeut til samtalene og som kan veilede foreldrene.

6.4 Hvordan gi viktig informasjon videre
Det ble avdekket at en del av barna hadde problemer som følge av forelderens sykdom
og hjemmesituasjon. Teamet opplevde det som utfordrende å få gitt disse opplysningene
videre, siden det ikke var barna som var pasienter. I ett tilfelle ble barnevernet
kontaktet; etter ønske fra familien. I de andre tilfellene snakket personalet med
foreldrene om det som ble avdekket, og gjorde dem oppmerksomme på at barna hadde
problemer. Men ingen ønsket at det ble gjort noe videre fra VHSS. Det mangler
fremdeles svar på hvordan man skal få gitt informasjonen om barna og familien videre.
Det trenges retningslinjer fra høyere hold som tar for seg dette på et generelt grunnlag.

6.5 Svakheter ved prosjektet
Den største svakheten ved prosjektet var tiden. Det var alt for lite med to opphold i
prosjektet, men det var ikke rom for mer i den korte perioden. Teamet hadde behov for
langt mer erfaring med hjelp av prosjektleder, for å stå bedre rustet til å gjennomføre
familieopphold ved egen hjelp. Derfor burde prosjektet strukket seg over minst ett år til
og helst to, slik at man hadde fått tid til å ta tak i de erfaringene som ble gjort og
bearbeide dem for å utvikle et enda bedre konsept.
Den neste store svakheten var at det ikke var midler til å bygge opp kompetanse i
teamet. I et slikt nytt og banebrytende prosjekt, burde det vært rom for kurs, konferanser
med mer. I tillegg har det vært omorganisering på VHSS på grunn av anbudstap i Helse
Nord. Dette gjorde at mye av den erfaringskompetansen som ble opparbeidet i teamet
forsvant og når kontinuiteten med egen prosjektleder går ut, blir det store utfordringer
for teamet å gjennomføre de neste oppholdene.
En annen svakhet var at det ikke ble bevilget ressurser til en større evaluering for å
undersøke hva oppholdene betydde for disse familiene og barna i ettertid. Dette ville
vært en unik mulighet til å undersøke situasjonen til barn som er pårørende til somatisk
syke foreldre.
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7 Oppsummering og drøfting
De to familieoppholdene ble veldig forskjellige på tross av at de hadde samme struktur.
Det første oppholdet gikk greit, selv om det var syv familier og vel trangt på
klasserommet, som var basen. Organiseringen og timeplanen fungerte bra og det var en
passe dose aktivitet og samtaler.
Selv om organiseringen og timeplanen var bygget på samme struktur, ble det andre
oppholdet ganske så annerledes. Det ble hektisk og virket mer kaotisk. Familiene hadde
problemer med å møte presis til timene og pasientene ble fort slitne. Partnerne ble også
slitne, for de fungerte som ledsager i tillegg til å skulle holde orden på barn og klær.
Pasientene misforsto ofte timeplanen og det var utfordrende å få en del av dem til å
delta på en del av aktivitetene. Det var mer enn nok med fem familier i oppholdet for
ervervet hjerneskade!
En måte å forstå dette på er at en uke rehabilitering i forkant av familieoppholdet er for
kort tid. MS- pasientene som fikk to ukers rehabilitering i forkant fikk tid til å bygge
opp overskudd samt bli bedre kjent med hverandre og personalet før familiene kom.
Pasientene med ervervet hjerneskade hadde bare en uke og var generelt mye dårligere
helsemessig enn de med MS. Dette førte til at det ble lite tid til opptrening og
overskuddslagring den første uken.
En annen mulig forklaring er sykdomsforløpet. MS er en snikende sykdom som utvikler
seg over tid og selv om den får store konsekvenser for alle i familien, har de fått tid til
overgangen fra frisk til syk.
En ervervet hjerneskade, enten det er slag eller en traumatisk skade, er en plutselig
hendelse. Den syke kommer på sykehus og det er knyttet dramatikk og sjokk for alle
som er involvert. Når den syke forelderen kommer hjem til familien er vedkommende
forandret på flere måter. Det kan være fysisk, psykisk og ikke minst kognitivt. Pasienten
er ikke i stand til å greie det som han/hun gjorde før. Resten av familien må ta
omsorgsoppgaver for den syke, i tillegg til alle oppgaver denne gjorde før han/hun ble
syk. Mangelen på informasjon om sykdommen og hvordan den kan arte seg, kan føre til
sinne, angst, fortvilelse og utslitte familiemedlemmer. Noen barn har byttet roller med
sine foreldre og må ta voksenansvar.
Konklusjonen er at det ble for lite med en uke rehabilitering før familieoppholdet. Det
bør være minst to. Disse pasientene trenger å få bygget et overskudd til å tåle
familieuken. I familieopphold der en av foreldrene har ervervet hjerneskade, må det
være færre aktiviteter for de voksne. De syke har problemer med å være med på et så
tett program og den friske må organisere så mye at de trenger mer tid til hvile.

Det er utfordrende å finne aktiviteter for hele familien, når funksjonsnivået til den syke
og resten av familien er så forskjellig. De framtidige familieoppholdene må ta større
hensyn til dette.
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For å få til et godt familieopphold er det helt avgjørende å ha et fast sted. Klasserommet
som base var helt avgjørende for at oppholdene ble vellykket. Men det kreves også små
rom for samtaler under slike opphold. Det er også avgjørende å ha spesialpedagoger og
familieterapeut som kan takle utfordringene med barn og barns reaksjoner, samt veilede
foreldrene..

Familietur med hest og slede i 20 minus.

7.1 Forelderveiledning
Det var mange fortvilte familiesituasjoner som ble avdekket, og mange familier og
foreldre som sliter. På grunn av store problemer og utfordringer i hverdagen, virker det
som om noen av foreldrene ikke så at også barna har problemer. Min teori er at
problemene sniker seg inn gradvis og blir etter hvert det normale i disse familiene.
Etter første opphold og etter å ha snakket med mange andre voksne som har vært til
rehabilitering ved VHSS, ble det utviklet en generell informasjon til foreldre om barn
som er pårørende. Presentasjonen vil forhåpentligvis utvikles og brukes til mange
foreldre i framtiden. Målet er å få foreldre til å være oppmerksomme på barna, når de
selv er syke og være oppmerksomme på hvilke reaksjoner de bør være på vakt for.
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7.2 Hvem har ansvaret?
Etter at den nye loven kom, er det nå satt fokus på barns rettigheter. Men hvordan skal
man forvente at barn som er pårørende skal få en best mulig oppvekst, når den friske
forelderen ikke får hjelp eller blir ivaretatt på noen måte? Hvorfor tenker man ikke
familieperspektiv når man snakker om pårørende? Hvem skal ta ansvar når ikke
foreldrene greier det?

Lek og samarbeid i gymsalen for store og små.
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7.3 Prosjektleders teori om barn av somatisk syke foreldre
På bakgrunn av erfaringene fra prosjektet, møtet med disse familiene samt samtaler med
barn og voksne, er det mye som tilsier at enkelte barn i slike familier kan få store
problemer og psykiske skader, hvis de ikke får hjelp og oppfølging. Dette kan på sikt
igjen føre til at deres egne barn blir pårørende.
Dette har jeg drøftet med blant annet familieavdelingen i Røvika, og med noen ansatte i
barnevernet. De har erfart det samme, uten at noen av oss har dokumentasjon, bare
enkeltopplevelser.
Teorien har jeg forsøkt omsatt i en modell:

Barn av psykisk syke og rusmisbrukere

Helsevesen

Helsevesen

Barn av somatisk syke foreldre

1) Psykiatri/rus: Når barn og partnere av psykisk syke eller rusmisbrukere møter
helsevesenet er det på grunn av problemer de allerede har. De blir sett og
dermed blir tiltak iverksatt.
2) Somatiske sykdommer: Her er årsakssammenhengen annerledes: Mor/far blir
alvorlig syk eller skadet, er på sykehus og blir sendt hjem når de blir bedre. Men
når de kommer hjem, blir ikke ting som før. Omsorgspersonen greier ikke sine
oppgaver og barna må ta mer ansvar. I noen tilfeller bytter de roller med sine
foreldre. Men ingen ser dem, familien har mister kontakten med helsevesenet.
Barna kan få problemer, som kan føre til isolasjon, angst, depresjoner, utagering,
selvmedisinering med mer.
3) Barn av alvorlig somatisk syke foreldre som ikke får hjelp, kan i verste fall få så
store problemer, at de selv ender opp som foreldre som er psykisk syke og/eller
rusmisbrukere.
Det er stort behov for oppfølging av familiene når en av foreldrene blir alvorlig syk eller
skadet, men det ser ikke ut til at det finnes noen rutiner for dette i helse- Norge. Alvorlig
syke pasienter blir sendt hjem og familier får alt ansvaret med de konsekvenser det
medfører. Hvis modellen over stemmer, viser det at det er lite samfunnsøkonomisk
vinning ved ikke å igangsette hjelp for disse familiene.
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Når en forelder blir alvorlig syk eller får en alvorlig skade, bør det være tilbud om hjelp
til familien og noen burde ha ansvar for å følge opp barna. Prosjektet har tatt for seg
familier der en av foreldrene har MS eller ervervet hjerneskade. Men problemene er
sannsynligvis ganske like for andre diagnoser også. Hva med barna og familien der mor
eller far for eksempel plutselig havner i rullestol eller mister synet? Hvilke forandringer
og sorg som oppstår der, kan man knapt forestille seg. Forhåpentligvis vil det i
framtiden bli familietilbud, også for andre diagnoser.
Et familieopphold vil sannsynligvis være til hjelp for svært mange, fordi de får møte
andre i samme situasjon, får felles forståelse av sykdommen og får være sammen om
aktiviteter. Nå skulle jeg gjerne sagt hva dette gjorde med familiene og barna etter
oppholdet, men vi har ingen kjennskap til hvordan det går når de er tilbake i hverdagen.
Alle i familiene burde vært intervjuet, både mens de er på opphold og en tid etter de har
kommet hjem. Slik kunne vi også sikret oss at tilbudet blir best mulig i framtiden.

7.4 Hva trenger pårørende barn?
På grunnlag av alt som er omtalt i rapporten har jeg laget en liste av de antatt viktigste
tingene som skal til for å hjelpe disse barna:
Informasjon om foreldrenes sykdom for å kunne mestre tilværelsen, både fysisk,
psykisk og sosialt.
At den friske forelderen blir ivaretatt.
En voksenperson de kan snakke med.
Bli fratatt ansvar og omsorgsroller.
Møte andre barn i samme situasjon slik at de kan dele erfaringer og støtte
hverandre.
Delta på fritidsaktiviteter som vanlig.
De trenger støtte fra barnehage/ skole/ helsesøster.

7.5 Veien videre
Valnesfjord Helsesportssenter anser familieopphold som så viktig at de kommer til å
fortsette med dette. Erfaringene fra prosjektet kommer til å ligge som grunnlag for det
videre arbeidet med å videreutvikle et best mulig tilbud.
Forhåpentligvis kan erfaringene fra prosjektet være med å hjelpe pårørende barn og
deres familier på generelt grunnlag. Interessen for prosjektet viser at det er behov for å
spre kunnskapene. Behovet for retningslinjer for hvordan disse barna skal i varetas er
stort. Prosjektleder og VHSS vil gjerne bistå arbeid for å få retningslinjer og
informasjonsmateriell utarbeidet, ved å bidra med kunnskap og kompetanse.
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Konklusjon
”Tid for Familien – når barn er pårørende” var et nytt og utfordrende prosjekt som på
sett og vis var vellykket, men noe uferdig fordi det varte for kort tid. Det har imidlertid
gitt god innsikt i hvordan hverdagslivet og behovene er i disse familiene, og at det er
stor forskjell på hvilken sykdom/skade forelderen har. Det har også gitt innsikt i hva det
vil si å være et pårørende barn og at dette varierer med hvilken diagnose foreldrene har.
Dette har vært et banebrytende prosjekt som viser at det er stort behov for tilbud til disse
familiene. Det har gitt oss innsikt i hvilke utfordringer familiene lever med, men vi har
antakeligvis bare avdekket toppen av isfjellet. Nordlandsforskning skal intervjue alle
partnerne som deltok på familieoppholdene. Men det burde ha vært tid og ressurser til å
lage en forskningsundersøkelse på hvordan disse barna og familiene hadde det før de
kom på oppholdet, og om de opplevde noen forandring etterpå.
Begge oppholdene har gjort stort inntrykk på personalet ved VHSS og vært en skikkelig
tankevekker for hvilke problemer som kan skjule seg bak de pårørende barna.
Pasientenes problemstilling er kjent fra tidligere. Det har vært en anelse om at familiene
hadde det vanskelig, men ingen hadde kjennskap til omfanget av dette. Det er helt
tydelig at VHSS er i behov for fagpersonell som kan familieterapi og kan snakke med
barn og unge for framtidige familieopphold.
Det er vanskelig å konkludere suksessen og effekten av oppholdene, men det har vært
en stor læringsprosess for både familiene og for personalet. For familiene var det å møte
andre i samme situasjon viktig
Det har dukket opp mange og skremmende oppdagelser underveis i prosessen og det har
blitt klart at det mangler informasjon på alle plan. Når unge mennesker blir alvorlig
syke eller skadet, rammer det ofte en familie med mindreårige barn. Det er ofte behov
for en tett oppfølging av hele familien. Å være alvorlig syk kan være en heldagsjobb i
seg selv og har man små barn, trenger man hjelp. Det som har vist seg er at i disse
familiene, får ikke barna og partnere informasjon, hjelp eller oppfølging. Pasientene
møter helsevesenet når de er i en krisetilstand og i beste fall får familien litt informasjon
mens de er på sykehus. Når de så kommer hjem og pasienten og hverdagen ikke
fungerer, er det ingen som ser dem. Barn og partner blir omsorgspersoner for den syke
og får stor belastning. Barna får og tar stort ansvar og over tid er dette trolig skadelig.
De mangler ofte kunnskap som kan gi dem innsikt i den sykes handlinger og adferd.
Dette kan igjen føre til at barna blir aggressive, sinte, redde, utrygge, innesluttede med
mere.
Partnere har store ansvarsbyrder for familien og mange er utslitte. I tillegg har noen av
dem stor sorg, og de må være omsorgsperson for kjæresten sin. Ingen av de familiene
som deltok på familieoppholdene, hadde fått hjelp fra helsevesenet tidligere. Ingen
hadde spurt hvordan de hadde det. Ingen hadde informert dem om konsekvenser av
sykdommen. Fokuset hadde kun vært rettet mot pasientene. Hvis alle i familiene kunne
fått informasjon slik at de fikk forståelse for hva som skjedde med den syke, ville
kanskje utfordringene i familien og fritiden mestres bedre.
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Noen av barna møter problemer i skolen og sosialt på grunn av forelderens sykdom. Det
er grunn til å tro at lærere, barnehagepersonell og helsesøstre ofte har liten eller ingen
kunnskap om hvilke problemer disse barna sliter med.
Noen av foreldrene følte at de ikke greide å ivareta barnas behov på grunn av
sykdommen, og at de ikke fikk hjelp til dette. Men erfaringene tilsier også at en del av
disse foreldrene har mistet normalsynet på hva barns oppgaver bør bære. Barna har ofte
stort ansvar og yter i noen tilfeller også hjelp til personlig hygiene til den syke
forelderen. Derfor er det et generelt behov for foreldreveiledning, slik at foreldrene blir
bevisst på hvilke oppgaver barn ikke bør ha, og at de kan være observante på barnas
reaksjoner.
Mange av barna som kom til familieoppholdet hadde mye aggresjon og frustrasjon i seg,
andre var innesluttete og uttrykksløse. Det var vanskelig å få en del av barna til å delta i
starten, særlig de eldste. Men aktivitetene var gode døråpnere. Det var også bra for
familiene å kunne gjøre aktiviteter sammen. Ikke så mange av de syke foreldrene har
muligheter til å følge barna sine på fritidsaktiviteter i hverdagen.
Likemannsarbeidet fungerte veldig godt og bør videreføres i de neste oppholdene i
større omfang.
Det trenges retningslinjer for hvordan barn som pårørende til en alvorlig somatisk syk
forelder skal ivaretas. Men hvordan skal man forvente at barn som er pårørende skal få
en best mulig oppvekst, når den friske forelderen ikke får hjelp eller blir ivaretatt på
noen måte? Man må tenke helhet og familieperspektiv når man snakker om pårørende.
-

Hvem skal ta ansvar når ikke foreldrene greier det?
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Vedlegg:
TID FOR FAMILIEN – når barn er pårørende.

Program for Familieopphold for uke 17.
Søndag 25. april
Ankomst
Logistikk og romfordeling, omvisning og en liten aktivitet

Einar

ubetjent kvelds i spisesal kl 19.30-22.30

Kvelds

Mandag 26. april
Tidspunkt

Voksne

Barn:

Ungdom:

Ansatte

08.00-08.45

Frokost
09.00

Morgenmøte på klasserommet
Hilse på Teamet. Presentasjon av uken.

Anne B

10.00

Aktivitet for hele familien: Gymsal

Tove Lise
Line
Terje

Lunsj

11.30-12.30
Felles opplegg for hele familien ”Livets tre” på klasserommet

Middag

Kvelds

Treet blir hengende på klasserommet hele uken og familiene kan føre på nye ting
hvis de vil.
16.00-16.45
18.00
17.00
17.00 -20.00
Gruppesamtaler med
Aktivitet på arbeidsstua
Ungdommene
partnere.
for voksne og barna
aktivitet/tur.
trekopp/krus
Anne/Ulf
Einar
Fritidspersonalet
19.30-22.30

7.5.1.1
Anne B
Jan H

Tirsdag 27. april
Tidspunkt

Voksne

Barn:

Ungdom:

Ansatte

08.00-08.45

Frokost
08.45

Morgenmøte på klasserommet

09.00

”MS-skole” for hele familien.
MS –sykepleier Grethe Berg Johnsen

Heidi

10.30

Uteaktivitet – frisbee –golf

Tove Lise
Line
Einar
Terje

Lunsj
12.30

11.30-12.30
”MS-skole” for de
Samtale med barna
voksne.
Klasserommet
MS –sykepleier Grethe
Berg Johnsen
Møterom 1+2

Samtale med ungdommene. Jan Harald og
Paviljongen
Anne B

Basseng for barn og ungdom
14.00

Terje
Jan Harald,
Marit, Einar

15.30

Middag

16.00-16.45

17.00

Filting av sitteunderlag, aktivitet for hele familien
Arbeidsstua og hobbyrom

Fritid

Kvelds

19.30-22.30
Kvelds i gammen, familien ansvarlig, vi bestiller mat.

Fritid

Onsdag 28. april
Tidspunkt

Voksne

Barn:

Morgenmøte på klasserommet

09.00

Parsamtaler

10.30

12.30

Ansatte

08.00-08.45

Frokost
08.45

Lunsj

Ungdom:

11.30 – 12.30
I spisesalen

Aktivitet ute

Samtaler/aktivitet
for ungdommene i
klasserommet.

10.30
Samtaler/aktivitet for
ungene i klasserommet.

10.30
Aktivitet ute
Vi lager bål

Lunsj i eller ved gamma
Vi har bestilt mat som vi griller på bålet

Klatrevegg for barn og ungdom
Ballaktiviteter for dem som venter på tur

Tove Lise
Inger
Jonas

14.00

Middag
17.00

Kvelds

16.00-16.45
17.00 – 19.00 Sirkusskole i gymsalen

19.30-22.30

Einar Terje

Torsdag 29. april
Tidspunkt
Frokost
08.45
09.00

Voksne

Barn:

Ungdom:
08.00-08.45

Morgenmøte på klasserommet
67o nord for hele familien

Tove Lise
Inger
Line
Einar
Jonas
Terje

Lunsj

11.30-12.30

13.00

Felles opplegg for hele familien ”Livets tre”
Presentasjon av familiens tre, enten av dem selv eller av hverandres. Familiene
skriver hilsninger til hverandre.

Anne B
Jan H
Ulf

16.00-16.45

Middag
17.00

Ansatte

Filte ferdig sitteunderlag, aktivitet for hele familien
Hobbyrom og arbeidsstua

Fritid

18.00
Gruppesamtaler med
partnere.
Anne/Ulf
19.30-22.30

Kvelds
20.00

Hyggekveld i storstua

Fritid

Fredag 30. april
Tidspunkt

Voksne

Barn:

Ungdom:

Ansatte

08.00-08.45

Frokost
08.45

Morgenmøte på klasserommet

09.00

Utskrivinger

09.00 Ridning

Aktivitet for ungdommene

Aktivitet for barna

10.30 Ridning

Tove Lise
Terje
Einar

10.30

11.45
Pizzalunsj/ Avslutningsfest
For familiene og teamet
klasserommet
Evaluering av oppholdet for familiene

Heidi/Åse/
Anne B

TID FOR FAMILIEN – når barn er pårørende.
Program for Familieopphold for uke 47
Søndag 21. November
Ankomst
Logistikk og romfordeling, omvisning og en liten aktivitet
ubetjent kvelds i spisesal kl 19.30-22.30

Kvelds

Leif Andrè

Mandag 22. november
Tidspunkt
Frokost
09.00

10.00

Voksne

Barn:

Ungdom:

Ansatte

08.00-08.45
Morgenmøte på klasserommet
Hilse på Teamet. Presentasjon av uken.

Anne

Informasjon om barn som pårørende til alle foreldre.
Info om samtaler

Anne
(Åse)

Aktivitet for hele familien: Frisbee-golf
Einar, Heidi
og Berit m.f.

Lunsj

11.30-12.30

13.00

Felles opplegg for hele familien ”Familietreet” på klasserommet

Middag
17.00

Treet blir hengende på klasserommet hele uken og familiene kan føre på nye ting
hvis de vil.
16.00-16.45
Gruppesamtaler med partnere. Samtalerommet

17.00

Aktivitet på arbeidsstua for voksne og barna

Rita, Siv
og Hanne

17.3 0
Kvelds

Likemann snakker med ungdommene
19.30-22.30

Ingrid/Anne

7.5.1.2
Anne
Marianne
Jan H

Marianne/Ulf

Tirsdag 23. november
Tidspunkt

Voksne

Barn:

Ungdom:

Ansatte

08.00-08.45

Frokost
08.45

Morgenmøte på klasserommet

09.00

”Hjerne-skole” for hele familien.
Slag –sykepleier Marita Lystad Bjerke

Marita
Kirsten
Heidi

Film, Klok av skade. Ca 50 min.
Ridning for barn og ungdom / utepause for de voksne

Lunsj
12.30

14.00

”Hjerne-skole” for de
voksne.

11.30-12.30
Samtale og oppgaver for barn og ungdom
Klasserommet

Heidi
Hanne
Elin

Aleksandar
Jan Harald
Marianne
Anne
Marit

Klatring og andre aktiviteter for alle i gymsalen

Einar
Berit
Marit
Jan Harald
Hanne

Parsamtaler

Åse/Rolf
16.00-16.45

Middag
17.00

Aktivitet for hele familien
Arbeidsstua

Kvelds
19.30

19.30-22.30
Mulighet for å bruke bassenget, familien ansvarlig

Rita
Dorthea og
Siv

Fritid

Onsdag 24. november
Tidspunkt
Frokost
09.15

Voksne

Barn:

Ungdom:
08.00-08.45

Morgenmøte på klasserommet
Ute-aktivitet for hele familien

09.30

Elisabeth
Hanne
Elin

Ridning

10.30

Gymsalaktivitet for hele familien

Einar
Elisabeth
Berit
Hanne
Elin

11.30 – 12.30

Lunsj
12.30

Parsamtaler

Aktivitet/intervju samtaler med ungdommene

Samtalerommet
Aktivitet/intervju samtaler med barna

14.30

Basseng for alle

Berit
Einar

Gruppesamtale
med partnere.

17.00 – 19.00 Sirkusskole for barn og ungdom i gymsalen

Samtalerommet
Marianne/Ulf

Kvelds

Elisabeth/Einar
Forskere
Anne
Marit
Aleksandar
Jan Harald
Elin

16.00-16.45

Middag
17.00

Ansatte

19.30-22.30

Einar
Berit

Torsdag 25. november
Tidspunkt
Frokost
08.45

Voksne

Barn:

Ungdom:

Ansatte

08.00-08.45
Morgenmøte på klasserommet

09.00
Familitreet gjøres ferdig
Familiene skriver hilsninger til hverandre.

Anne
Marianne
Jan Harald

Klasserommet

11.30-12.30

Lunsj
13.00

67o nord for hele familien

16.00-16.45

Middag
17.00

Inger
Berit
Einar
Hanne
Leif
Marit
Liv/Gro
Kirsten
Aleksandar

Aktivitet for hele familien

Dorthea
Helene
Margrete

Møt på arbeidsstua

19.30-22.30

Kvelds
20.00

Hyggekveld i storstua

Fritid

Fredag 26. november
Tidspunkt

Voksne

Barn:

Ungdom:

Ansatte

08.00-08.45

Frokost
09.30

Morgenmøte på klasserommet

09.30

Aktiviteter /Intervju med forskere

Ca 10.45

Heidi
Einar
Berit
Aleksandar
Hanne

Heidi
Frukt m.m.

13.00
Pizzalunsj/ Avslutningsfest

For familiene og teamet. Klasserommet

Heidi/Einar/
Anne m.flere

Røttene viser historien til slekta og familien din.
Der du kommer fra, dine forfedre.
Sanger, danser, fortellinger dere husker.
Er det noen tykke og noen tynne røtter?
Jorda som treet vokser i er symbol på dagliglivet.
Skolen, arbeid, fritid.
Hvordan ser en vanlig dag ut?
Hva trives dere med?
Hva liker dere å gjøre, høre på, se på…
Stammen er familien. Hvem dere er.
Hva er dere gode på, hvilke talenter har dere?
Hvilke positive egenskap har dere?
Minner om gode ting dere har fått til.
Har dere ferdigheter som kan videreutvikles.
Hva er spesielt bra, hva er dere gode til.
Greinene symboliserer håp og drømmer for framtiden.
Hva drømmer dere om?
Hva dere ønsker å få til eller ønsker å gjøre. Hva skal til for å få det til?
Hva kan andre gjøre for å styrke greinene?
Hva ønsker du å gjøre for andre enn deg selv?
Kanskje noen greiner er tykkere enn andre?
Bladene på treet betyr viktige personer i livet, som betyr noe eller har betydd mye. Det kan
være noen dere er svært glad i, noen dere ønsker å bli kjent med. ( Her kan det også være
avdøde i familien)
Fruktene er gaver dere har fått.
Det kan være godhet, omsorg, støtte, beskyttelse eller ting som dere har fått av ulike personer.
Er det noen som er villig til å ofre mye for at du/dere skal ha det bra?
Kanskje treet skal få blomster…
Hilsninger til hverandre på treet.

Treet er en beskrivelse av familielivet. Fortid i røttene, nutid i stammen og framtid i greinene.
Bladene er kontaktnettet og omgivelsene er rundt treet.
Målet er å bli bevist på de positive tingene familien har sammen. Hvem familien er sammen
og hvordan man kan bli sterkere for å møte utfordringer i framtiden. Stormer som kan komme
og hva det gjør med ”treet”.
Vi starter med Familetreet første dag (mandag) og henger det opp på veggen. Alle kan da
bruke uken til å føre på nye ting etter hvert, hvis de kommer på noe. Torsdag jobber vi videre
og avslutter ved å henge opp hilsninger til de andre familiene.
Vi snakker om ”stormer” som kan komme og hvordan man skal stå rustet til å møte disse, slik
at treet ikke velter.

Avisa Nordland 19. oktober 2010

Her er linker til noe av det som er skrevet og filmet fra prosjektet.
Dagbladet Magasinet 6. juli 2010
Jeg er fjortis, men føler meg som en førtiåring.
http://www.dagbladet.no/2010/07/06/magasinet/barn/familie/sykdommer/12445181
NRK Nordland og Dagsrevyen 10. desember 2010
Fikk livet snudd på hodet. Tøffe tak for barn og voksne
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/241927/

Trafikkskaddes magasin nr. 6 2010
Nytt familietilbud
http://www.ltn.no/pics/TM_0810.pdf

Slagordet nr. 2/3 2010
Hva med familien når mor eller far blir syk?
http://www.regioner.nhf.no/novus/upload/file/LFS/slagordet/Slagordet-2-32010_web.pdf

MS-skole. Grethe Berg Johnsen, UNN
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