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Hjelpeløshet 
Frykt 

Bekymring 
Forvirring  

Angst 
Desperasjon  
Ensomhet 

Skam 
Skyld 

Skuffelse 
Sinne 
Uro 



Pårørende er involvert 
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�  Rettigheter barn og voksne 
�  Mange roller og oppgaver 
�  Hverdag  
�  Helse  
�  https://www.napha.no/

content/21410/
Parorende-til-en-
rusavhengig---nar-omsorg-
loper-lopsk 

 

�  Økonomi 
�  Omsorgsansvar  
�  Behov for informasjon og 

støtte  
�  Pårørendeveileder 

men ikke godt 
nok inkludert,  
sett og møtt   



Barns rettigheter 
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Helsepersonells plikt til å bidra 
til å ivareta mindreårige barn 
som er pårørende til foreldre 
eller søsken 
https://lovdata.no/lov/
1999-07-02-64/§10a 
Helsepersonell skal bidra til å 
ivareta behovet for informasjon og 
nødvendig oppfølging som 
mindreårige barn av pasient med 
psykisk sykdom, 
rusmiddelavhengighet eller alvorlig 
somatisk sykdom eller skade kan ha 
som følge av foreldrenes tilstand 
(helsepersonelloven §10a, første 
ledd). 
 



Kommunikasjon og samarbeid  
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Æ treng dæ – nå må du gå – hjælp mæ – æ vil klar mæ sjøl – redd 
mæ - no må du gå – kom te bake – la mæ vær i fred – gjør det for mæ 
– gi mæ space –  
 

Du er viktig – vi har ikke tid – vi vil lytte – det du sier passer ikke 
oss– vi trenger din hjelp – når vi har fått den må du gå – du er en 
ressurs – du forstyrrer arbeidet vårt – vi ser at du har det strevsomt – 
du er skyld i problemene 
 

 

 

 

 

 

 



�  Samspill 
�  Sensitivitet 
�  Tilknytning  
�  Mentalisering 
�  Identitet 
Det som skjer mellom oss 
Hvor går grensen?   

Vi er knyttet. 
 
Vi skal leve våre egne liv.   
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Recovery handler om å være i endring 
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”Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av ens 
holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en 
måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra, på 
tross av begrensningene som de psykiske problemene det å være 
pårørende representerer.  
Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å 
vokse og utvikle seg”  (Napha, oversettelse).William Anthonys  
 
Ingen mennesker opplever en recovery-prosess alene. 
Familiemedlemmer og andre støttepersoner spiller ofte en 
avgjørende rolle. 
 



Recovery – perspektiv  

05.12.19 

 
�  Holdning som fremmer 

muligheter 
�  Andre mennesker rundt og 

familien er viktig  
�  «Recovery handler om å 

leve et så godt liv som 
mulig»  

 

Betydningen av håp og tro på 
fremtiden 
Tilknytning til personer og 
miljøer 
Gjenoppbygging av en positiv 
identitet, mening og 
egenkontroll.  



Recovery 

05.12.19 

�  Bevissthet egne holdninger 
i møte med pårørende 

�  Bli Lyttet til, bli sett og 
anerkjent  

�  Arena for meg  
�  Arena for deg 
�  Arena for oss 
�  Lytte til andre 
�  Se sammenhenger  

 

�  Pårørendes inkludering i et 
familiemedlem sin recovery 

�  Recovery prosess for den 
voksne pårørende 

�  Recoveryprosess for barnet 
�  Recovery prosess for 

familien  
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ARVE  
Far, Sønn,  

IDA 
Mor, Bestemor, 
Datter,  
Pårørende 

MARI 
Datter,    
Pårørende 

RECOVERYFAMILIEN  
HÅP 
IDENTITET 
MENING  
EGENKONTROLL 
TILKNYTNING TIL PERSONER  
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Hjelper  
 

IDA 
Mor, Bestemor, 
Datter,  
Pårørende 

MARI 
Barn, Søster, 
Datter, Elev,   
Pårørende 

ARVE 
Far, Sønn, Onkel 

RECOVERYFAMILIEN  
HÅP 
IDENTITET 
MENING  
EGENKONTROLL 
TILKNYTNING TIL PERSONER  
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Hjelper  
 

IDA 
Mor, Bestemor, 
Datter,  
Pårørende 

MARI 
Barn, Søster, 
Datter, Elev,   
Pårørende 

ARVE 
Far, Sønn, Onkel 

RECOVERYFAMILIEN  
HÅP 
IDENTITET 
MENING  
EGENKONTROLL 
TILKNYTNING TIL PERSONER  

Hjelper  
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Hjelper  
 

IDA 
Mor, Bestemor, 
Datter,  
Pårørende 

MARI 
Barn, Søster, 
Datter, Elev,   
Pårørende 

RECOVERYFAMILIEN 
HÅP 
IDENTITET 
MENING  
EGENKONTROLL 
TILKNYTNING TIL PERSONER  

ARVE 
Far, Sønn, Onkel 
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IDA 
Mor, Bestemor, 
Datter,  
Pårørende 

MARI 
Barn, Søster, 
Datter,    
Pårørende 

Hjelper  
 

ARVE 
Far, Sønn, Onkel 

Mine valg og mitt liv  
Dine valg og ditt liv 
Hvordan forstår vi hverandre? 
Hvordan påvirker vi på hverandre? 
Nærhet og Grenser   



 
Se seg selv innenifra 
Bevissthet på tanker, følelser og 
fortolkninger 
 
 

 
Se seg selv utenifra 
Bevissthet på egen atferd, ord 
og kroppsspråk i møte med den 
andre  

 
 
Se den andre innenifra 
Hva tenker den andre?  
Hva føler og opplever den andre?  
 

 
 
Se den andre utenifra 
Hvordan kommuniserer den andre via 
atferd, ord og kroppsspråk 

Mentalisering  
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Noen å snakke med 
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�  Hjelp til å få tak i egne tanker og følelser 
�  Sette sammen biter av mening - sammenheng  
�  Hva er det som skjer mellom deg og andre?  
�  Hva er det du opplever som vanskelig ?  
�  Hva er viktig for deg?  
�  Hva vil du?  
�  Hva trenger du på veien?  
 



Studie: Hva sier ungdommene?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er ikke noe offer for 
mamma»  Ungdoms søken 
etter mening og sammenheng i 
dobbeltrollen som pårørende og 
BUP-pasient Kommisrud K., 
Söderström K., Halsaa L, Halsa A 
Fokus på familien (2019) 47(02) 
82-101 DOI: 
10.18261/issn.
0807-7487-2019-02-02 
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Unge jenters erfaringer som pasient i psykisk helsevern, 
samtidig som de har en forelder med rus- eller psykisk lidelse.  
�  Hvilken forståelse de har av hvordan foreldrenes vansker 

påvirker det de selv strever med?  
�  Hjelpen bør være forankret i en relasjonell forståelse som 

ser individet som familiemedlem og familien som en enhet i 
en større sosiokulturell kontekst.  

�  Barn og ungdoms ønsker, forståelse og erfaring skal tillegges 
stor vekt når hjelpen utformes  

�  Barn i den doble rollen søker og trenger hjelp til å forsta� 
og se sammenheng, uten at det sykeliggjør dem selv, 
familiemedlemmer eller -relasjoner.  

Stimulere til en faglig debatt om hva som er god hjelp til barn 
og ungdom med foreldre- og familiebelastninger, hvor de unges 
stemmer og erfaringer tas med som sentrale premisser.  
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�  Myndiggjøring og gjenvinning av kontroll over eget liv 
�  Reetablering av en positiv personlig og sosial identitet 

(inklusivt håndtering av stigmatisering og diskriminering) 
�  Tilhørighet med andre (inklusivt personlige forhold, familie 

og sosial inkludering i nærmiljø) 
�  Håp og optimisme med tanke på fremtiden 
�  Å finne meningen og hensikten med livet 
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RECOVERYPERSPEKTIVET KAN STYRKE  ARBEID  
MED PÅRØRENDE 
�  Ha interesse for den pårørendes liv – lytte uten hinder av 

taushetsplikt 
�  Anerkjenne tilknytning og følelsesmessige bånd 
�  Anerkjenne og støtte pårørendes prosess 
�  Ha tid og ro til å samarbeide med den pårørende  
�  Fokus på det den pårørende opplever som meningsfullt 
�  Egne rom for refleksjon 
�  Varme, respekt + Utfordre  



De gode rommene  
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�  Møteplasser  
�  Samvær  
�  Opplevelser  
�  Tryggheten og støtten i 

ikke å være alene 
�  Kunne sette ord på og 

uttrykke seg 
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UTFORDRINGER 
�  Begrep og forståelse 
�  Individorientert? 
�  Helsepersonell som 

arbeider med psykisk syke 
eller rusmisbrukende 
pasienter som har barn, er 
utrygge i rollen. Sykepleien 
Forskning 2018 13(65521)(e-65521) 
DOI:https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.
2018.65521  

•  PÅ VEIEN MÅ DET VÆRE ROM 
FOR Å SE BÅDE RESSURSER 
OG PROBLEMER 

•  FINNE ORDENE PÅ EGNE 
BEHOV OG ØNSKER  

•  GODE RELASJONER GIR 
MULIGH 

•  DIALOG OM HVEM SOM ER 
MED PÅ VEIEN. PLASS TIL 
FLERE? ELLER SKAL NOEN TA 
TIL HØYRE?  

•  SNAKKE OM HVORDAN  
INVOLVERTE SKAL VÆRE 
INKLUDERT  
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FOKUS PÅ HELE FAMILIEN  
I RECOVERYARBEID  
�  Familiefokusert praksis 
�  Å være modig ved å snakke 

sammen 
�  De miste barna!!  



TAKK FOR MEG!   
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Hege-renee.welde@trondheim.kommune.no 
 
Enhet for rustjenester  


