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“Jeg har lært at det
ikke er min skyld”

Forord

Sammendrag av BiRus-rapporten

Endringen i helsepersonelloven fra 01.01.2010 pålegger helsepersonell å bidra til at barn får informa
sjon og nødvendig oppfølging når en av foreldrene sliter med rusproblemer, psykiske vansker eller
alvorlig somatisk sykdom. BiRus 2009–2012 omhandlet barn som pårørende i familier med rus og/
eller psykiske vansker, og bistod de barneansvarlige i Helse Midt-Norge med implementering av lov
endringene.

Dette er sluttrapporten for et regionalt prosjektet i Helse Midt-Norge som kalles BiRus 2009–2012
Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker. Målsettingen var at behandlerne skulle
få kunnskap og rutiner for å ivareta barna, foreldrene skulle få innsikt og kunnskap om hvordan de kan
ivareta barnas behov, og barna skulle få informasjon og nødvendig oppfølging. I tillegg var målsettingen
å utvikle verktøy til arbeidet. Disse ble kalt Barnespor.

Rapporten gir en innføring i både den faglige og den juridiske bakgrunnen for prosjektet. Forprosjektet
er kort presentert i kapittel 2 mens kapittel 3 beskriver rammene og innholdet i prosjektet. Rapporten
viser til sentrale faktorer som har bidratt til kunnskapsheving, tiltaksutvikling og lederforankring, og til
at pasientenes barn har blitt fanget opp og har fått nødvendig oppfølging.
Prosjektet var en regional satsing som strakte seg over tre år, og var et tilbud om nettverksorientert
arbeid for barneansvarlige fra enheter innen rus og psykiatri i Helse Midt-Norge. De barneansvarlige
har delt erfaringer, og de har bidratt til en betydelig fagutvikling om barn som pårørende. Som
prosjektleder vil jeg rette en stor takk til alle barneansvarlige, barnekoordinatorer og andre deltakere for
deres bidrag til nettverkene, rapporteringene og utviklingen av tiltak. De barneansvarlige har vist både
engasjement og tålmodighet gjennom prosjektperioden. En spesiell takk går til dem som satt i prosjekt
gruppen – de var uunnværlige samarbeidspartnere. Lærings- og mestringsenteret i Rusbehandling MidtNorge har pårørende som målgruppe, herunder barn som pårørende. De har deltatt i prosjektet og i
prosjektgruppen med viktige erfaringer og kunnskaper.

I 2010 kom endringer i Helsepersonelloven som pålegger helsepersonell å bidra til at barn får informa
sjon og nødvendig oppfølging dersom forelderen har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller
alvorlig somatisk sykdom eller skade. I spesialisthelsetjenesten er man i tillegg pålagt å ha barneansvarlig
personell til å koordinere arbeidet med barn som er pårørende.

Følgeevalueringen av prosjektet ga viktig dokumentasjon, støtte og veiledning. Takk til Jan Ole Bolsø,
Johan Barstad og Anne Kalvatsvik ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal for den
tålmodigheten dere har vist i dette samarbeidet. Følgeevalueringen framhavet blant annet hvor viktig
ledelsesinvolvering er. Uten foretaksledelsens forståelse og medvirkning ville arbeidet blitt tyngre for
både prosjektledelsen og de barneansvarlige. Takk til foretaksledelsen i Rusbehandling Midt-Norge for
velvilje og innsikt i arbeidet med barn som pårørende.
Det er dessuten viktig å anerkjenne forprosjektet BiRus-barn i rusfamilier og det grunnarbeidet rådgiver
Ingjerd Woldstad gjorde for å dokumentere behovet for videre satsing. Ingjerd og resten av kollegiet i
Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus), særlig ved Ålesundskontoret, var til stor støtte og inspi
rasjon. Takk også til Helsedirektoratet for velviljen til BiRus-prosjektet og satsingen på barn som er
pårørende.
I rapporten vil forkortelsen TI forekomme. Denne står for Tidlig
intervensjon som er nærmere beskrevet i kapittel 1.

”Menn drikker mer øl,
for de har store mager”

BiRus 2009–2012 har vært et tilbud om nettverksorientert arbeid for barneansvarlige fra enheter innen
rus og psykiatri. Det ble opprettet fagnettverk både i Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Rapporten
beskriver temaene i samlingene og betydningen av nettverkene for de barneansvarlige. Her ble det både
faglige diskusjoner og erfaringsdelinger rundt blant annet rutinebeskrivelser, lederinvolvering og prak
sisendringer for enhetene. Rapporten beskriver også ulike tiltak som enhetene har utviklet i prosjekt
perioden. Prosjektperioden har vist at dette er langsiktig utviklingsarbeid. Det krever tid å få barne
perspektivet integrert i voksenbehandlingen.
Et eget kompetansenettverk besto av barneansvarlige fra rusenhetene og hadde i oppdrag å utvikle verk
tøyene Barnespor. Barnesporene ble i 2011 samlet i veilederen Barnespor for helsepersonell og denne
har fått nasjonal interesse i både spesialisthelsetjenesten og i kommunene.
Rapporten gjengir også litt av følgeevalueringen av BiRus-prosjektet. Denne viser at lovendringen
medførte store organisatoriske endringer for enhetene, og at lederinvolvering var helt avgjørende. Rus
behandling Midt-Norge har derfor bestemt at alle rusenhetene skal ha en barnekoordinator på mellom
ledernivå for å sikre kommunikasjonen mellom foretaksledelsen og de barneansvarlige. Følgeevalueringen
viste også at nettverkene var svært viktige for de barneansvarlige og Rusbehandling Midt-Norge vedtok
derfor å videreføre nettverkene etter prosjektperioden.
Kompetansesenter rus – Midt-Norge avsluttet BiRus-prosjektet juni 2012, mens satsingen og erfaringene
blir videreført i arbeidet som er rettet mot kommunene og gjennom Lærings- og mestringssenteret i
Rusbehandling Midt-Norge.

(jente 7 år)

Hilsen fra Mette Grytten
Prosjektleder og rådgiver
ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge
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1.0 Barn som er pårørende
For å få et godt liv, er barn avhengige av at omsorgspersonene deres har kapasitet til å yte både praktisk
og emosjonell omsorg. Undersøkelser viser at barn som vokser opp i familier med rusproblemer og/eller
psykiske vansker, har langt flere helseproblemer av både fysisk og psykisk karakter, atferdsvansker og
skoleproblemer enn andre barn, og de kommer oftere ut for ulykker (Øyvind Kvello, 2010). Forholdene
kan påvirke normalutviklingen til barna og dessuten føre til uforutsigbare konsekvenser både umiddel
bart og senere i livet.
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Ot.prp. nr. 84 (2008–2009) viser til at mange barn fungerer som viktige ressurspersoner for hjemme
miljøet når foreldre sliter med rus og psykiske vansker. Barna er ofte blant dem som forelderen har mest
med å gjøre og barna fungerer gjerne som nærmeste pårørende til den forelderen som har problemer.
Barn som er i en slik livssituasjon, vil ha behov for veiledning og hjelp over tid. Helsepersonell bør være
oppmerksom på alle barn som kan få hverdagen sin vesentlig påvirket som følge av helsetilstanden til
foreldrene.
En rekke studier bekrefter at disse foreldrenes egen barndom har høy forekomst av psykiske overgrep,
seksuelle overgrep og kaotiske familieforhold noe som indikerer at rusproblemer og psykiske vansker
ofte overføres fra generasjon til generasjon (Killen og Olofsson, 2003, kapittel 1).
Det opereres med ulike anslag på antall barn som lever i familier med rusproblemer og/eller psykiske
vansker. Folkehelseinstituttets beregning ble publisert i 2011. Den viser blant annet at 26,5 % av alle
norske barn har foreldre med en tilstand som med sannsynlighet får konsekvenser for barnas hverdag
(figur 1):
Psykiske lidelser (%)

Alkoholmisbruk (%)

Totalt (%)

Diagnostiserbart

410 000 (37,3)

90 000 (8,3)

450 000 (4,5)

Moderat eller alvorlig

260 000 (23,1)

70 000 (6,5)

290 000 (26,5)

Alvorlig

115 000 (10,4)

30 000 (2,7)

135 000 (12,2)

Figur 1: Tabellen er hentet fra rapport 2011:4 fra Folkehelseinstituttet Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkohol
misbruk: omfang og konsekvenser

En stor del av de aktuelle barna har ikke vært utredet av barnevernet før de kommer i kontakt med
helsetjenesten. Helsetenesten er derfor et viktig kontaktpunkt for å oppdage barn som har behov for at
samfunnet gjør en innsats for å hjelpe foreldrene (Ot.prp. nr. 84).
Barn kan vokse opp under vanskelige vilkår og tilsynelatende være velfungerende, samtidig som de
strever med opplevelsene sine. Vi vet fra andre former for omsorgssvikt at de barna som klarer seg best,
har hatt tilknytning utenfor familien, og dessuten har hatt hjelp til å bearbeide sitt eget forhold til den
belastende livssituasjonen. (Det sårbare barnet, Killen og Olofsson 2003, kapittel 5). En av faktorene
som kan minske eller hindre problemutvikling hos barn, er at barna sikres tilpasset informasjon om det
som foregår i familien (Hansen, 2012)
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1.1 Barnas rettigheter styrkes

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a

Lov om barneverntjenester skal sikre barn en trygg og god oppvekst, selv om barnevernstjenesten er
avhengig av at andre hjelpetjenester og privatpersoner melder fra om bekymringer for barn som har en
risikofylt livssituasjon. Når helsepersonell kommer i kontakt med familien, får de ofte innblikk i
hvordan forelderen fungerer i hverdagen. De vil dermed være i posisjon til å fange opp mangler og
bekymringer rundt barnas omsorgssituasjon. Helsepersonell kan på den måten bidra til at barn kan få
nødvendig hjelp på et tidlig tidspunkt.

§ 3-7a Om barneansvarlig personell mv. Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nød
vendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells
oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller
skadde pasienter.

Når begrepet pårørende brukes om barn, må det ikke forstås slik at barna skal ivareta foreldrenes behov.
Barn skal være barn, og skal ikke påta seg voksenoppgaver når omsorgspersonene ikke i tilstrekkelig grad
kan ivareta sine foreldrefunksjoner.

Ordningen med barneansvarlig personell gjelder helseforetak, private sykehus og institusjoner som har
avtale med helseforetak. Denne ordningen er en viktig organisatorisk løsning for å styrke den rettslige
stillingen til barna til pasientene. Enheten må planlegge og legge til rette for en mer systematisk og for
pliktende tilnærming til barnet. Kjernefunksjonen til det barneansvarlige personellet er at det skal sette
arbeidet i system, holde helsepersonellet oppdatert og fremme barnas interesser.

Barn av foreldre med alvorlige helseproblemer er utsatte og sårbare. Statens helsetilsyn har pekt på at
barna til rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre er blant de gruppene som faller utenfor eller ikke
blir tilstrekkelig ivaretatt i det ordinære hjelpeapparatet (Ot.prp. nr. 84). Endringene i helsepersonel
loven fra 01.01.2010 støtter opp om barnevernloven og skal sikre at barn får tilpasset informasjon når
foreldre strever med alvorlig sykdom eller rusvansker. I tillegg skal helsepersonell bistå med den opp
følgingen barna og familien har behov for.

Helsepersonelloven § 10a
§ 10 a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.
Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mind
reårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller
skade kan ha som følge av forelderens tilstand.
Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å avklare om pasienten
har mindreårige barn.
Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet:
a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgningsbehov og tilby informasjon
og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet
også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale.
b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig.
c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om
taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær.
Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.

Lovendringen gjelder for alt helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i kommunale tjenester.
For ytterligere å styrke stillingen til barna ved alvorlig sykdom hos foreldrene er det også vedtatt en ny
bestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a. Enheter i spesialisthelsetjenesten er i tillegg pålagt å ha
tilstrekkelig barneansvarlig personell til å koordinere og fremme arbeidet med barn som er pårørende.
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Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende gir utfyllende veiledning om tokningen av lovendringene.

1.2 Avgrensninger i rapporten
Lovendringene i helsepersonelloven omfatter barn med foreldre innen rus, psykiatri og somatikk.
Prosjektet har vært rettet mot barn som er pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker. Selv
om ansatte i somatiske avdelinger har vist interesse for arbeidet i BiRus-prosjektet, vil rapporten ta ut
gangspunkt i arbeidet i de enhetene som har deltatt direkte i prosjektet. Det gjelder særlig rusenhetene
i Rusbehandling Midt-Norge (se oversikt i kapittel 3.4) men også enkelte psykiatriske enheter er nevnt
der de har spilt en vesentlig rolle. En stor del av henvisningene og materiellet er hentet fra rusfeltet, men
vi ser at det samme kan brukes også i psykiatrien. For barna er problemstillingene forholdsvis like,
enten de har en forelder som ruser seg eller som sliter med psykiske vansker.
Helsepersonelloven § 10a
omfatter barn inntil 18 år.
Prosjektet var i utgangs
punktet ment å gjelde barn
som omfattes av muligheten
for tiltak fra barneverns
tjenesten fram til 23 år. Etter
hvert så vi behovet for å
styrke bevisstheten blant
både behandlere og foreldre
om at også de minste barna
påvirkes av foreldrenes til
stand. Vi såg dessuten til
feller av at for eksempel
søsken ble involvert der et
familiemedlem hadde rus
problemer og/eller psykiske
vansker. Derfor derfor rådet
vi til at det skulle gis samme
informasjon og oppfølging
også til andre barn i famil
ien, slik som søsken, barne
barn og nieser/nevøer.
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2.0 Forprosjektet

3.0 BiRus 2009 – 2012

Seinhøsten 2005 ble det av Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus) satt i gang et prosjekt som
handla om å løfte fram barna sin situasjon i familier der en eller begge foreldrene er i behandling for
rusmiddelavhengighet. Visjonen var at ”barn (0–23 år) av rusmisbrukere som kommer i kontakt med
spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge, får tilbud om bistand”. Målene var følgende:
Del 1: Registrering av barna på et standardisert skjema for hver bruker.
Del 2: Evaluering av registreringene, analysering av data og planlegging av tiltak for målgruppa.
Del 3: Igangsetting av tiltak internt i aktuelle enheter, herunder opplæringstiltak for ansatte, og tiltak i
samarbeid med kommunale tjenester.
Prosjektgruppen besto av personer fra tre døgnbehandlingsenheter i Rusbehandling Midt-Norge, og fire
ruspoliklinikker på sykehusene i Møre og Romsdal. Vi hadde også med oss enrepresentant fra den
største kommunen i fylket, Ålesund, en brukerrepresentant og en representant fra barne- og ungdoms
psykiatrien. Grupen gjennomførte sju møter og en studietur.

3.1 Oppdrag og finansiering

Del 1: Registrering
Vi utarbeidet først et registreringsskjema på èn side, Barnearket, som et samtaleverktøy for behandlerne.
Det ble lagt opp til en anonym registrering, for om mulig å kunne analysere dataene i ettertid. De ulike
enhetene som deltok i prosjektet, kom etter en tid i gang med registreringen av barna til sine pasienter,
selv om dette var krevende. Spesielt fra poliklinikkene ble det meldt at det var vanskelig å prioritere tid
til en slik samtale tidlig i et behandlingsforløp, noe vi hadde satt som et mål.

Med bakgrunn i opptrappingsplanen på rusfeltet har Helsedirektoratet iverksatt en rekke tiltak for å
styrke oppmerksomheten rundt barn av personer med rusmiddelproblemer. Kompetansesentrene mot
tar oppdrag fra Helsedirektoratet og skal videreutvikle og implementere metoder for å heve kompe
tansen om blant annet tidlig identifikasjon og intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med
risikoutsatte barn og unge. Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når man blir be
kymret for et annet menneske. Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir store og vanskeligere å
håndtere (www.tidligintervensjon.no).
Kompetansesenter rus – Midt-Norge har på grunnlag av forprosjektet og oppdragsbrev fra Helse
direktoratet gjennomført det regionale prosjektet BiRus 2009–2012. Prosjektledelsen var plassert ved
avdelingskontoret i Ålesund. I forprosjektet fra 2005 – 2007 var temaet barn i rusfamilier. I BiRus
2009–2012 var målgruppen utvidet til også å omfatte barn i familier med psykiske vansker. BiRus er her
en forkortelse for Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker.

3.2 Økonomi i prosjektperioden
BiRus 2009 – 2012 var finansiert gjennom satsingen Tidlig Intervensjon (TI) på rusområdet, med både
øremerkede midler til prosjektstilling og andre TI-midler fra rammen som årlig tildeles Kompetanse
senter rus – Midt-Norge (figur 2).

Del 2: Evaluering/analyse
Etter å ha bearbeidet Barnearkene som var registrert i perioden 2006–2007, fant vi følgende:
Det var 165 foreldre som var registrert, (som hadde gjennomførte samtaler på bakgrunn av Barnearket)
og disse hadde til sammen 292 barn i alderen 0 til 23 år.
62% av de registrerte barna var under 16 år. Cirka en tredel av barna i dette materialet bodde sammen
med den av foreldrene som gikk til behandling for sin rusavhengighet. Enhetene som deltok i prosjek
tet, hadde ikke hatt noen systematikk i oppfølgingen av disse barna. Det var derfor lett å tenke at vi
hadde synliggjort en gruppe barn som rimelig enkelt kunne vært fanget opp og gitt et tilbud. Det er
verdt å merke seg at halvparten av pasientene i materialet bekymret seg for barna sine, uten at de fikk
noe oppmerksomhet som foreldre i behandlingen av rusvanskene sine.

2009

2010

2011

2012

Øremerkede
655.000,-	
560.000,-	
560.000,-	
TI-midler
Andre TI-midler
0,-	
390.000,-	
470.000,-	
Totalt
655.000,-	
950.000,-	
1.030.000,-	
				

0,500.000,500.000,-

(ekskl.lønnsmidler)

Figur 2: BiRus-prosjektet har vært finansiert av TI-tilskudd.

Del 3: Tiltak/opplæring
• Prosjektgruppen var på studietur til Vejle i Danmark i 2007 for å besøke det nasjonale prosjektet for
barn av alkoholiserte foreldre.
• Vi sendte en anmodning til det regionale fagutvalget for EPJ (elektronisk pasientjournal) som
Helse Midt-Norge benytter, om at arket Barnearket måtte bli lagt inn i det elektroniske
datasystemet som brukes av poliklinikkene. Døgninstitusjonene i Rusbehandling Midt-Norge
brukte et fagprogram der det var enkelt å legge dette inn i en egen mal.
• Vi etablerte mestringsgrupper for barn (BAPP) i Ålesund kommune
• Ellers bidrog prosjektet til at instanser innen spesialisthelsetjenesten i regionen fikk et godt nettverk
av personer som jobber videre med tema ”Barn i familier med rusvansker”.
• Vi fikk anmodning fra Helsedirektoratet om å søke midler til videre arbeid
med tiltak

Utgiftsposter i prosjektperioden har blant annet vært
• lønnsmidler og reisekostnader for prosjektleder
• møte- og reisekostnader for prosjektgruppen
• følgeevaluering fra Lærings- og mestringssenteret Helse Møre og Romsdal
• stimuleringsmidler til enhetene i 2010 og 2011
• nettverkssamlinger, med hovedvekt på kompetansenettverket
• kompetansehevende tiltak og kurs for prosjektleder og barneansvarlige
• utvikling og reopplag av veilederen Barnespor for helsepersonell
• innkjøp av materiell og fagbøker
• fagkonferansen Med barnespor i hjertet i 2012

Ingjerd Wolstad
Rådgiver ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge
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3.3 Prosjektorganisering

3.4 BiRus-fagnettverkene i Midt-Norge

Organiseringen av prosjektet har blitt endret noe underveis i prosjektperioden. Det var i utgangspunktet
ønskelig med representant fra Helse Midt i styringsgruppen, men det lyktes ikke.

Fagnettverkene besto av barneansvarlige fra enheter innen både rus og psykiatri. Hos enkelte enheter
har barneansvarlig-funksjonen vært stabil, mens hos andre har det variert hvem og hvor mange som har
hatt denne funksjonen. Dette har ført til varierende deltakelse i nettverkene har vært varierende for
noen av enhetene. Ved prosjektstart var det gjort forsøk på å inkludere en brukerrepresentant i nett
verkene, uten at dette lykkes.

Styringsgruppe:
Leder for Korus
Fra januar 2012: Avdelingsleder KoRus Ålesund
Avdelingsleder Lærings- og mestringssenteret

prosjektgruppe:
Prosjektleder fra KoRus Mette Grytten
2 prosjektmedarbeider fra behandlingsenhetene innen rus
1 prosjektmedarbeider fra en behandlingsenhet innen psykiatri
1 prosjektmedarbeider fra Lærings- og mestringssenteret RMN
Fra høsten 2011: 4 barnekoordinatorer fra rusenhetene

Fagnettverket i Møre og Romsdal

Fagnettverket i Trøndelagsfylkene

Helse Møre og Romsdal
Psykiatrisk avdeling, spesialseksjonen, Ålesund
Psykiatrisk poliklinikk/rustemaet i Ålesund,
Molde og Kristiansund
Voksenpsykiatrisk, utredning, Molde
Sjøholt DPS
Volda DPS
Hjelset psykiatriske senter, Molde
Nordlandet psykiatriske senter, Kristiansund

St. Olav
Tiller DPS
Orkdal DPS
Østmarka DPS
Nidaros DPS

Rusbehandling Midt-Norge
Veksthuset i Molde
Vestmo behandlingssenter

Rusbehandling Midt-Norge
Trondheimsklinikken
Lade behandlingssenter
Kvamsgrindkollektivet
Tyrili Høvringen

Kristiansund kommune
Barnevernstjenesten

Trondheim kommune
Barnevernstjenesten, Østbyen

Helse Nord-Trøndelag
Avdeling for rusrelatert psykiatri (ARP)

kompetansenettverk:
Barneansvarlige fra enheter i RMN
(som mottok kompetansemidler i satsingen
Barn som pårørende i 2009)

Fagnettverk i
Møre og ROmsdal:
Enheter innen rus
og psykiatri

Fagnettverk i
sør-Trøndelag:
Enheter innen rus
og psykiatri

Fagnettverk i
nord-trøndelag:
Enheter innen rus
og psykiatri

Fagnettverkene ble etablert høsten 2009. I Nord-Trøndelag var det allerede igangsatt en del tiltak og det
var behov for å samkjøre disse. Det var derfor ikke kapasitet til flere nettverk og de barneansvarlige fikk
tilbud om å delta i fagnettverket i Sør-Trøndelag. Avdeling for rusrelatert psykiatri (ARP) har vært en av
deltakerne siden 2011. Psykiatrien i Sør-Trøndelag hadde planer om å etablere et eget nettverk og har
bare sporadisk deltatt i fagnettverkene.
Ellinor Fiksaune ved ARP Levanger forteller om undersøkelsen hun har gjennomført “Hvem snakker med barna?” til
fagnettverket i trøndelag
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4.2 Hovedmål (jf. Prosjektbeskrivelse BiRus 2009–2011)
• Behandlingsenhetene får kunnskap og rutiner for å ivareta
barnas behov
Barneansvarlig personell skal bidra til at barneperspektivet
blir ivaretatt i behandlingen. De skal koordinere arbeidet in
ternt i enheten og bidra med kunnskap for å sikre at barn
blir oppdaget og ivaretatt. Barns behov for informasjon og
nødvendig oppfølging bør skje i samarbeid med foreldrene
og gjennom et systematisk tilrettelagt samarbeid med kom
munale tjenester. Gjennom fagnettverkene i BiRus vil de
barnensvarlige kunne støtte hverandre, dele erfaringer og dis
kutere aktuelle problemstillinger knyttet til barn som pårørende.

• F
 oreldre får økt innsikt og kunnskap om hvordan de
kan ivareta barnas behov
Foreldre ønsker det beste for barna sine, men rus og/
eller psykiske vansker kan gjøre det vanskelig å vite hva
som er barnas opplevelser og tanker. Helsepersonell
skal avdekke om pasienten har barn og i samarbeid
med forelderen ivareta barnas behov for informasjon
og den oppfølging barna kan ha behov for som følge av
forelderens tilstand. Dette skal ivaretas gjennom sam
tale med pasienten, eller andre, om barnets behov og
gjennom veiledning om tilgjengelige tiltak.

• Barna får informasjon og nødvendig oppfølging
Barn i familier med rusproblemer og/eller psykiske vansker tar ofte
over voksenansvar, føler skyld og skam, og opplever at hverdagen
er stressende og uforutsigbar. Gjennom samtale får barn sette
ord på ”den tause kunnskapen” – at mor eller far har et rusprob
lem og/eller et psykisk problem. På den måten blir de gitt
oppmerksomhet, tabu brytes ned og informasjonen kan skape
mening. Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset bar
nets forutsetninger og alder.

4.0 Hva ønsket vi å oppnå?
BiRus 2009–2012 har i utgangspunktet vært et tilbud til
barneansvarlige innen rus og psykiatri i Helse Midt-Norge.
I hovedsak har prosjektet omfattet nettverksorientert arbeid
for de barneansvarlige med søkelys på erfaringsdeling og
fagutvikling (jf. Prosjektbeskrivelse BiRus 2009–2011).

4.1 Visjon for BiRus 2009–2012
Barnespor i spesialisthelsetjenesten.
Barn (0 til 23 år) av psykisk syke og/eller rusmisbrukere
som kommer i kontakt med spesialisthelsetjenesten i Helse
Midt-Norge, får tilbud om bistand.
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“Jeg visste ikke at det var flere
barn som har det sånn som
hjemme hos meg.”
(Gutt, 9 år)

• Utvikle barnespor
Voksenbehandlingen har tradisjonelt rettet mye oppmerksomhet mot pasienten, og etter hvert også
pasientens nærmeste pårørende. Barn som pårørende har generelt vært lite tematisert. Gjennom BiRusprosjektet ønsket vi at barna skulle bli mer synlige og sette spor etter seg i voksenbehandlingen.
Verktøyene som ble utarbeidet, ble derfor kalt Barnespor.
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4.3 Framdriftsplan for prosjektperioden
De øremerkede tilskuddene til Kompetansesenter rus – Midt-Norge fra Helsedirektoratet ble tildelt t.o.m. 2011. Våren
2011 bestemte Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus) seg for å utvide prosjektet til juni 2012. På den måten ble det
bedre mulighet til å sikre overgangen fra prosjekt til drift i enhetene.
Fargestyrken i hver vannrette tabellinje indikerer innsatsen i de ulike aktivitetene. Jo sterkere farge en aktivitet har, jo
sterkere har innsatsen vært.
2009 høsten

2010 våren
og høsten

2011 våren

2011 høsten

Oppstart

Informere og
invitere til
prosjektet, etablere
prosjektgruppen
og nettverkene,
lage brosjyre

Mobilisering til
prosjektet og
arbeidet med
barna

Mobilisering til
arbeidet
(av barneansvarlige
og deres kollegaer)

Nettverksarbeid

Nettverksarbeid
Fagnettverk x 2
Kompetansenettverk x 1

Nettverksarbeid
Fagnettverk x 4
Kompetansenettverk x 4

Nettverksarbeid
Fagnettverk x 2
pr fylke
Kompetansenettverk x 1

Fagnettverk x 2
per fylke
Kompetansenettverk x 1

Barnespor
utvikles og tas
i bruk

Barnearket blir
Barnespor 1

Barnespor 2
påbegynnes
og utvikles

Barnespor 2 blir
Guide til
foreldresamtaler

Barnespor for
helsepersonell
utgis av KoRus
Midt-Norge
Fagdag til spesialisthelsetjenesten
utvikles

Implementering av arbeidet
med barn som
pårørende i RMN

Prosjektet har
stor påvirkning

Samarbeid med
ledelsen i RMN
og forberedelser
i forbindelse
med overgang
til drift

Avtale med
fagdirektøren
i RMN

Hovedfokus rettet
mot rusenhetene

Barnekoordinatorene overtar
ansvaret for
mobiliseringen av
de ansatte

Utviklingstiltak
i kommunene
utvikles

Samarbeidsavtale
skrives og
stimuleringsmidler
utbetales

Samarbeidsavtale
skrives og stimuleringsmidler utbetales
Mellomledere inviters i prosjektgruppen

Barnekoordinatorer
oppnevnes
og inkluderes i
prosjektgruppen

Arbeidet driftes av
enhetene

Oppsummeringer

Deltakelse
i samlinger

Deltakelse
i samlinger
Midtveisevaluering

Deltakelse
i samlinger

5.1 Nettverksarbeidet
I oppdraget fra Helsedirektoratet skulle BiRusprosjektet tilby enhetene i Rusbehandling MidtNorge bistand til å implementere lovbestemmelsen
om barn som pårørende. Det ble valgt en modell
med hovedvekt på nettverksorientert arbeid. Nettverkene skulle bidra med erfaringsdeling, motivasjon
og økt kompetanse. Nettverkene har vært en viktig
faktor for prosessen og resultatene i prosjektet.
I løpet av 2009 og 2010 ble det oppnevnt barne
Barneansvarlige fra Vestmo behandlingssenter, Veg
ansvarlig personell ved de fleste enhetene som valgte å sund DPS, rusteamet i Kristiansund og Nordlandet
delta i prosjektet. KoRus gjorde en avtale med fag psykiatriske senter diskuterer rutiner for bekymring
direktøren i Rusbehandling Midt-Norge om at de smelding til barnevernstjenesten.
barneansvarlige skulle delta i nettverk for å dele er
faringer, og utvikle verktøy til bruk i arbeidet med barn som er pårørende. Avtalen ble formalisert
gjennom en egen samarbeidsavtale og tildeling av stimuleringsmidler fra Kompetansesenter rus –
Midt-Norge. Barneansvarlige fra psykiatrien og representanter fra barnevernstjenesten var også invitert
til å delta. Siden forankringen av samarbeidet med Rusbehandling Midt-Norge var sterkere enn
forankringen av samarbeidet med psykiatrien, ble implementeringen i hovedsak etter hvert rettet mot
rusenhetene. Psykiatrien har likevel vært invitert til nettverksarbeidet, men prosjektet hadde ikke
kapasitet til å arbeide med forankring i enhetene innen psykiatrien. Noen av enhetene i psykiatrien ble
etter hvert inkludert i nettverk for barneansvarlige innen sitt eget foretak, og hadde ikke lenger kapasitet
til å delta i BiRus-prosjektet. Totalt har 80 barneansvarlige og andre ansatte deltatt i nettverkene, og
23 nettverkssamlinger har vært gjennomført.

5.1.1 Fagnettverk i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
Prosjektet har
liten påvirkning

Avslutning

Følgeevaluering

2012 våren

5.0 Hva gjorde vi?

Deltakelse
i samlinger
Sluttevaluering
Rapport

I fagnettverkene møttes barneansvarlige fra rus og psykiatri til erfaringsdeling og hadde åtte fylkesvise
dagssamlinger. De første møtene var preget av informasjon om lovendringene og funksjonen som bar
neansvarlig. Det ble etter hvert lagt vekt på både tekniske og juridiske utfordringer i tillegg til faglige
spørsmål. Diskusjonene omhandlet blant annet hvordan man kan fange opp barna til pasientene og
hvordan man bør handle på bekymringer. Et viktig tema var hvordan man kan samtale med foreldrene,
og hvordan man kan samarbeide med familiene og med kommunale tjenester. Enhetene opprettet ulike
team og møteplasser for å imøtekomme behovet for samarbeid internt og med eksterne samarbeids
parter (se punkt 5.2.1) Nettverkene fungerte også som et forum hvor de barneansvarlige kunne dele
utarbeidet materiell slik som funksjonsbeskrivelser og retningslinjer.
Et tema som stadig dukket opp i fagnettverkene, var hvordan man kan inkludere flere kollegaer i
arbeidet med barn som er pårørende. Dette var en tung prosess som krevde kontinuerlig innsats og
tålmodighet. Flere barneansvarlige fikk etter hvert satt av tid på personalmøtene til å informere om
arbeidet, og noen hadde opplæringsdager med kollegaer. (se punkt 5.2.1)
Nettverksorganiseringen på tvers av enhetene gjorde at de barneansvarlige fikk mye ansvar for å spre
erfaringene og utvikle arbeidet ved egen enhet. Selv om dette var krevende, var det flere tiltak som ble
igangsatt.
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Erfaringsdelingen om disse tiltakene var nyttig for de andre i nettverket. De barneansvarlige opplevde
at arbeidet i enheten ofte var tungt og utfordrende. For å øke bevisstheten rundt arbeidet i enhetene,
rullerte enhetene på å arrangere fagnettverkene i prosjektperioden. Både ledelsen og andre ansatte ble da
involvert i forberedelsene. I tillegg fikk enheten som var vertskap, anledning til å vise fram sitt eget til
bud.
Ved siste samling var tilbakemeldingene fra de barneansvarlige at nettverkene var viktige for å opprett
holde motivasjonen og engasjementet. En av deltakerne uttalte: ”Hadde jeg ikke deltatt i BiRusprosjektet, hadde jeg ikke orket å holde ut med ansvaret som
barneansvarlig.” I tillegg sa de barneansvarlige at erfaringsdelingen
”Hadde jeg ikke deltatt i
var svært nyttig og ressursbesparende fordi ikke alle trengte å ut
vikle de samme tiltakene. Nettverkene har også bidratt til at de BiRus-prosjektet, hadde
barneansvarlige føler seg mer kompetente i arbeidet med barn som jeg ikke orket å holde ut
er pårørende. Deltakelsen i prosjektet har vært et kompetanseløft
med ansvaret som barne
for både enheten og for den enkelte barneansvarlige. Noen
deltakere har derfor ønsket å få utdelt deltakerbevis som de kan ansvarlig.”
legge ved cven sin.

5.1.2 Tiltak som ble prøvd ut i enhetene
Jevnlig informasjon til kollegaer
De fleste barneansvarlige fikk ordnet med faste tider i fellesmøtene med kollegaene til å informere om
arbeidet med pasientenes barn. Her ble det informert om lovendringene og hva de innebar. En av de
første problemstillingene som dukket opp, var om det var juridisk forsvarlig å registrere barna og even
tuelle andre omsorgspersoner i pasientens journal. Juristene i Helse Midt-Norge ga god veiledning i
forbindelse med disse spørsmålene og viste til journalforskriften § 8 bokstav t som sier at opplysninger
om hvorvidt pasienten har mindreårige barn skal føres inn i journalen. Det samme gjelder andre
omsorgspersoner så lenge opplysningene ikke er av medisinsk art eller er hemmeligstemplede. Det er
viktig å huske formålet med bestemmelsen som er å ivareta barnas interesser. Informasjonsmøtene bidro
til at personalet jevnlig fikk påminnelser om barna, og at praktiske utfordringer kunne besvares raskt.

Diskusjoner og rollespill
Prosjektet oppfordret personalet til å diskutere konkrete case og bruke rollespill aktivt. Selv om en del
vegret seg for rollespill, ble de barneansvarlige etter hvert flinke til å sette i gang praktiske øvelser sam
men med kollegaene. Mange erfarte at rollespill var en god forberedelse til situasjoner som kunne dukke
opp i foreldresamtalene, og at de gjennom rollespill fikk øvd inn viktige formuleringer. Flere ga dessuten
uttrykk for at de lærte av hverandre, og at rollespill ga større forståelse for pasienten som mamma eller
pappa.
Materiell til arbeidet med barn som pårørende  
Det fantes allerede en del utarbeidet materiell som kunne benyttes i arbeidet med barn som pårørende.
Frid Hansens bok Barn som lever med foreldres rusmisbruk var en fagbøkene som ble mye brukt i
prosjektperioden. Barnas Time av Britt Helen Haukø og John H. Stamnes ga innføring i samtaler med
barn og inspirasjon til BiRus-prosjektet. Filmer som Hvem kan hjelpe Jesper og Jeg kan ikke kalle
mamma en fyllik kunne brukes som faglig innføring i temaet og disse filmene skapte stort engasjement
hos de barneansvarlige og kollegaene deres. Hjemmesiden til Barns Beste ga de barneansvarlige innspill
til blant annet organisering og forankring av arbeidet, og var et nyttig bidrag til BiRus-prosjektet.
Organisasjonen Voksne for barn har utarbeidet nyttig informasjonsmateriell for både behandlere,
foreldre og barn. I nettverkene ble materiellet presentert og nytten diskutert. De barneansvarlige skaffet
materiellet de ønsket å ta i bruk og presenterte det for kollegaene.
Pårørendedager der barna er spesielt invitert
Vestmo behandlingssenter har i flere år arrangert pårørendehelger. Her blir det gitt informasjon om
rusavhengighet, behandlingen og hvordan det er å være pårørende. Deltakelsen i BiRus-prosjektet bidro
til at også barna ble invitert og de deltar nå i egen barnegruppe der de får tilsvarende, men tilpasset
informasjon. I tillegg informerer familieterapeuten om at barna også er pårørende, og hvordan dette
påvirker dem. Både voksne og barn har gitt tilbakemelding om at de nå forstår mer av pårørenderollen,
og at det har vært godt å treffe andre i samme situasjon. Trondheimsklinikken, Veksthuset i Molde og
Lade behandlingssenter har lignende pårørendetilbud. Tyrili har langt tradisjon med familiearbeid og
vurderer å utvide sine pårørendedager med tilsvarende tema.

Fagdager for barneansvarlige og opplæring for kollegaene
Spesialisthelsetjenesteloven pålegger spesialisthelsetjenesten å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell til
å koordinere og utvikle arbeidet med barn som pårørende. Etterhvert utnevnte de fleste enhetene to eller
flere barneansvarlige. Vestmo behandlingssenter var en av de første enhetene som hadde barneansvarlige
på alle avdelinger. Enheten arrangerte fagdager et par ganger i året for de barneansvarlige og deres
nærmeste medarbeidere. Temaene var blant andre rundskrivet til lovendringene og hvilken betydning
lovendringene hadde for avdelingene. Fagdagene ga de barneansvarlige nødvendig støtte og faglig påfyll.
Samarbeidet på tvers av avdelingene var en viktig faktor for at rutinene ble helhetlige og utfylte hveran
dre helt fra akutt- og avgiftningsavdelingen, via utredningsavdelingen og inn i klinikkavdelingene, til
poliklinikken. Vestmo har også arrangert fagdager for hele personalet (se kapittel 5.5)
Fagteam gir felles styrke
Veksthuset i Molde var en av enhetene som opprettet et internt foreldre-og-barn-team besto av de
barneansvarlige, familieterapeuter og andre aktuelle kollegaer. Teamet diskuterte familiearbeidet rundt
foreldre som var til behandling. Dermed ble det flere i personalgruppen som fikk rettet oppmerksom
heten mot familien og barna. Trondheimsklinikken og Volda DPS opprettet lignende team der også
BUP var representert. De barneansvarlige ved rusteamet i Kristiansund valgte å delta i team sammen
med de barneansvarlige fra Nordlandet psykiatriske senter og den kommunale barnevernstjenesten.
Teamene bidro til at oppmerksomheten på dette arbeidet ble spredt blant kollegaene, at de barne
ansvarlige fikk sterkere påvirkning på egen enhet, og at kvalitetssikringen av arbeidet ble bedre.
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“Hvem kan hjelpe Jesper?” finnes både på
dvd og som egen nettside. Verktøyet blir
utgitt av organisasjonen Voksne for Barn.
Design: Colibri Design.

Barnekrokene på Nordlandet psykiatriske senter i Kristiansund min
ner personalet på at barn også er pårørende.
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Barnespor i det fysiske miljøet
Flere av de barneansvarlige ble etter hvert bevisst på betydningen av det fysiske miljøet i forbindelse med
å rette større oppmerksomhet mot barna. Nordlandet psykiatriske senter søkte om og mottok midler fra
Helsedirektoratet som ble brukt til å pusse opp og utstyre to barne- og familierom. Både pasientene og
besøkende møtte etter hvert barnebrosjyrer i resepsjonen, en bamse i sofaen, en barnebok på bordet og
eventyrbilder på veggene. Her skulle barna føle seg velkommen. Behandlerne ble derfor stadig minnet
om at barn også er pårørende og de møtte barna med et hyggelig ”Hei!” når de var på besøk. Aktuelt
materiell lå lett tilgjengelig for behandlerne, og alle ansatte fikk utdelt veilederen Barnespor for helse
personell (se kapittel 6).

5.1.2 Kompetansenettverket
Siden prosjektdeltakelsen var forankret hos fagdirektøren i Rusbehandling Midt-Norge, fikk rusen
hetene oppdraget med å utvikle nødvendige verktøy til arbeidet med barn som pårørende. Kompetanse
nettverket ble derfor opprettet. Dette nettverket besto av barneansvarlige fra følgende seks rusenheter:
Trondheimsklinikken, Lade behandlingssenter, Tyrili Høvringen, Kvamsgrindkollektivet, Veksthuset i
Molde og Vestmo behandlingssenter.
Nettverket hadde sju samlinger, hver på to dager. Formålet med disse samlingene var å utarbeide verk
tøyene, som ble kalt Barnespor. Barnearket fra forprosjektet ble revidert og kalt Barnespor 1 Barnearket.
Dette ble tatt i bruk som verktøy i enhetene for å fange opp barna og bli kjent med livssituasjonen deres.
Samtalen og relasjonsbyggingen rundt spørsmålene var sterkt vektlagt i bruken av Barnespor 1.
I 2010 hadde 270 foreldre gjennomført denne samtalen med behandleren og cirka 500 barn var fanget
opp. De fleste foreldrene var positive til samtalene, samtidig som mange mente at barna var skjermet for
foreldrenes vansker og derfor ikke trengte informasjon. Siden informasjonen til barna skulle gis med
samtykke fra foreldrene, ønsket mange behandlere mer kompetanse på hvordan de likevel kunne bidra
til at barna fikk nødvendig informasjon og oppfølging. Flere av behandlerne opplevde at de hadde
avdekket bekymringer for barna, men at de ble hindret av taushetsplikten i å bistå familien. Det ble
derfor behov for å samle gode erfaringer fra foreldresamtaler i det som ble Barnespor 2 – Guide til
foreldresamtaler.

Barneansvarlige fra rusenhetene i Midt-Norge på samling med kompetansenettverket på Dombås.

Det ble gjort et omfattende arbeid med å samle inn og systematisere konkrete erfaringer som de barne
ansvarlige hadde fra foreldresamtaler. Et av tipsene til samtalene var å fokusere på forskjellene mellom
dager hvor tilstanden til forelderen var dårlig og dager hvor tilstanden var god. Dette ga muligheter for
å synliggjøre eventuelle endringer i forelderens fungering og daglige rutiner. Behandlerne opplevde ofte
forståelse hos forelderen ved å reflektere over disse forskjellene og hva barna la merke til. På alle samlin
gene var faglige innlegg fra de barneansvarlige og eksterne fagpersoner grunnlag for diskusjoner og
rollespill. I tillegg ble aktuelle verktøy presentert og utprøvd. Samlingene var en jevnlig kvalitetssikring
av utviklingen av barnesporene. Barnesporene ble i 2011 samlet i veilederen Barnespor for helsepersonell
(se kapittel 6).

5.2 Handlingsplan
Da barneansvarligfunksjonen var etablert i enhetene, ble det behov for et mer systematisk arbeid med
barn som pårørende. De fleste enhetene utarbeidet beskrivelser av retningslinjer og ansvarsfordeling. I
perioder var frustrasjonen likevel høy blant de barneansvarlige over de tiltakene som ikke kom raskt nok
i gang. Det ble derfor utarbeidet en mal for en handlingsplan for det interne arbeidet med barn som
pårørende. Handlingsplanen skulle i utgangspunktet evalueres etter tre til seks måneder. Planen skulle

18

Helga Melkeraaen fra Lærings- og mestringssenteret RMN, Einar Hajum fra Lade behandlingssenter og Sølvi Tennøy fra
Vestmo behandlingssenter var noen av deltakerne i prosjektgruppen og som bidro til en målrettet prosjektstyring.
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I 2010 rapporterte de barneansvarlige jevnlig på bruken av Barnespor 1 – Barnearket. Rapporteringen
ga en mulighet for å følge utviklingen i prosjektet samtidig som det ga den barneansvarlige oversikt over
egen enhet. En av de barneansvarlige uttalte følgende: ”Jeg trodde Barnearket var godt innarbeidet nå,
men rapporteringen viser at mindre masing fra meg reduserer fokuset på barna blant behandlerne.
Dette er vist en kontinuerlig innsats. Bra at det er lovpålagt å ha barneansvarlig personell i spesialist
helsetjenesten.” Dessuten viste rapporteringene at det var flere foreldre i behandling enn man tidligere
trodde. Kvamsgrindkollektivet opplyste at de hadde få barn å registrere, men at arbeidet bidro til at de
fanget opp flere søsken og andre barn i familien.

Bodil Myrvang fra Lade behandlingssenter tester ut samtaletips mens hun rollespiller en behandler i samtale med en
fornektende mamma, som rollespilles av Guri Solvang fra Trondheimsklinikken

bidra til å prioritere fokusområdene og synliggjøre de små stegene som viste eventuell framgang i imple
menteringsprosessen i enhetene. Det betydde at målene og tiltakene måtte være konkrete og kortsiktige.
Et av tiltakene i handlingsplanen til Kvamsgrindkollektivet var at barna skulle være synlige helt fra
innskrivingen ved at de var nevnt i et eget punkt på innskrivingsnotatene. Vestmo behandlingssenter
har i tillegg innført punktet i alle epikriser og overføringsnotater. På Lade behandlingssenter ble
kollegene invitert til blant annet å se filmen “Jeg kan ikke kalle mamma en fyllik”, med påfølgende
diskusjoner. Slike tiltak ble enkle å evaluere i etterkant og ga de barneansvarlige bedre motivasjon.
Handlingsplanen skulle i første omgang fylles ut av den barneansvarlige i samarbeid med nærmeste
leder. I møte med ansatte på avdelingen skulle handlingsplanen presenteres og ansvaret fordeles blant
aktuelle personer. På den måten ville kollegiet få kjennskap til arbeidet med barna til pasientene. Siden
dette krevde ledelsesinvolvering, var det varierende bruk av handlingsplanen i starten. Enkelte barne
ansvarlige prøvde å følge prosessen uten at ledelsen var involvert, mens andre brukte handlingsplanen
uten at kollegene var involvert i særlig grad. Likevel mente de fleste barneansvarlige at handlingsplanen
var nyttig for prioriteringer og synliggjøring av framdriften (handlingsplanen vedlegg nr. 2).

5.3 Rapportering fra enhetene
Ved oppstarten av prosjektet i juni 2009 var det kjent at lovendringene i helsepersonelloven ville gjelde
fra 01.01.2010. Det var en viktig faktor for mobiliseringen til prosjektet og arbeidet med barn som
pårørende. Tilbakemeldingene på dette tidspunktet viste at det var få tiltak som var igangsatt, samtidig
som en del tiltak var under planlegging. Dette gjaldt særlig rutiner for registrering av barna til pasien
tene.
Våren 2012 var registrering av barna og samtaler med foreldrene innarbeidet i rutinene i alle rusenhetene.
Rapportering på bruken av Barnespor 1 – Barnearket i november og desember 2011 viste at registrerin
gen av barna samsvarte godt med innskrevne foreldre. De få avvikene kunne forklares med enten at
pasienten avbrøt behandlingen før registreringen, eller at pasienten nylig var ankommet. Rapporterin
gen viste likevel større avvik i julehøytiden uten konkrete begrunnelser, noe som kunne tyde på svikt i
rutinene.

20

Rapporteringen viste at cirka halvparten av barna bodde sammen med den forelderen som var til
behandling, og at over halvparten av barna fra rapporteringen ikke hadde fått tilbud om hjelpetiltak
tidligere. Mange foreldre mente at barna ikke kjente til at forelderen slet med rusproblemer og/eller
psykiske vansker, og at barna ikke trengte informasjon. De foreldrene som syntes at barna trengte infor
masjon, ønsket å snakke med dem selv. Disse opplysningene bidro til å styre utviklingen i prosjektet i
retning av økt vekt på foreldresamtalen.

5.4 Samarbeidsavtale og stimuleringsmidler
I 2009 mottok en del rusenheter tilskudd fra Helse
direktoratet gjennom satsingen Barn som
pårørende. Størrelsen på tilskuddet var 100.000
– 200.000 kroner. Fagdirektøren i Rusbehandling
Midt-Norge bestemte at midlene skulle benyttes
til arbeid tilknyttet BiRus-prosjektet. Midlene ble
brukt til kursing og utdanning, reiseutgifter, vikarer
og faglig materiell og dessuten til å oppgradere det
fysiske miljøet med leker og annet barnerettet utstyr. Midlene
bidro til at temaet barn som pårørende fikk et løft i rusenhetene.
Tilskuddet gjennom satsingen Barn som pårørende opphørte fra 2010.

Barn skal sette
spor etter seg i
voksenbehandlingen

I 2010 fikk alle enheter som deltok i BiRus-prosjektet tilbud om å undertegne samarbeidsavtale med
Kompetansesenter rus – Midt-Norge (se vedlegg nr.1), og i tillegg motta stimuleringsmidler på
10.000 kroner for inneværende år. Tolv av enhetene fra rus og psykiatri valgte å undertegne avtalen.
Stimuleringsmidlene skulle være et bidrag til at de barneansvarlige kunne dra på nettverkssamlingene,
og dessuten et bidrag i forbindelse med for rapportering av framdriften av arbeidet. Ved søknader om
permisjon for å delta i BiRus-samlingene kunne de barneansvarlige bruke stimuleringsmidlene som
begrunnelse.
Det viste seg å være enklere for prosjektledelsen å lederforankre samarbeidet i Rusbehandling MidtNorge enn i psykiatrien, og det ble derfor rusenhetene som fikk tilbud om samarbeidsavtale i 2011 og
stimuleringsmidler i størrelsesorden 15.000 kroner. Våren 2012 var det ingen øremerkede midler til
BiRus-prosjektet og finansieringen var i sin helhet dekt av rammen av TI-midler som ble tildelt Kom
petansesenter rus – Midt-Norge fra Helsedirektoratet. Siden nettverksarbeidet var nedtonet for 2012,
ble det ikke tildelt stimuleringsmidler dette året. Samarbeidsavtalen og stimuleringsmidlene bidro til å
synliggjøre forpliktelsene til enhetene og hva prosjektet kunne bidra med. Det ble derfor tydeligere for
lederne hva enhetene forpliktet seg til og hva prosjektet hadde å tilføre dem. Det ble også lettere for de
barneansvarlige å begrunne de prioriteringene de mente måtte gjøres for at arbeidet skulle ha god nok
kvalitet.
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Ved prosjektslutt hadde alle rusenhetene nødvendige rutinebeskrivelser og funksjonsbeskrivelser på
plass. Alle hadde innarbeidet rutiner for bruken av Barnespor 1 – Barnearket og samtaler med foreldre
som var til behandling. Veilederen Barnespor for helsepersonell var aktivt i bruk blant personalet og
behandlerne opplevde større trygghet ved å snakke med og om barna.

5.5 Fagdag – et felles løft i enhetene
I løpet av prosjektperioden har rusenhetene etablert nødvendig organisering og utviklet gode rutiner.
Likevel er det fortsatt behov for å innarbeide rutinene blant de ansatte innenfor hver enhet. I samarbeid
med barnekoordinatoren ved Vestmo behandlingssenter ble det utarbeidet en fagdag hvor foreldre
samtalen var sentral. Fagdagen ga innføring i barnas situasjon, lovverket og i interne rutiner, og aktuelt
verktøy ble presentert. I tillegg fikk deltakerne praktisk øvelse i foreldresamtaler, og til slutt ble det
gjennomført gruppearbeid avdelingsvis for å videreutvikle rutinene i enheten. Etter avtale med ledelsen
ble fagdagen gjennomført to ganger slik at alle behandlerne fikk mulighet til å delta. Tilbakemeldingene
fra deltakerne var svært positive. Alle fikk samme informasjon. En av behandlerne uttalte følgende:
”Dette var oppklarende. Nå har jeg større forståelse for at vi alle må bidra i forhold til barna. Håper
fagdagen blir et fast tiltak hvert år.”
I etterkant ble det vurdert å lage en kortversjon av fagdagen, men konklusjonen var at det ville svekke
helheten i arbeidet. Fagdagen er nå et tilbud gjennom Lærings- og mestringssenteret i Rusbehandling
Midt-Norge til alle rusenhetene.

5.6 Andre aktiviteter i prosjektperioden
Som en del av strategien med å fokusere mer på barn som pårørende ble årlige medieplaner utarbeidet.
I tillegg til brosjyremateriell ble det jevnlig lagt ut innlegg på hjemmesiden til Rusbehandling MidtNorge om framdriften i prosjektet eller om spesielle temaer rundt barne- og familiearbeidet. Både
Adresseavisen og Sunnmørsposten trykte i 2010 flersidige artikler om lovendringen og BiRus-arbeidet.
I prosjektperioden har vi vært så heldige å få samarbeide med andre fagmiljøer i Norge. Sammen med
organisasjonen Voksne for barn ble det arrangert kurs i familiesamtalen både i Trondheim og i Molde.
Kursene ga nyttige innspill til arbeidet i enhetene og i utviklingen av Barnespor 2 – Guide til foreldre
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Kompetansesenter rus – Midt-Norge har
et tett samarbeid med fylkesmennene i
regionen. Fylkesmannen i Møre og
Romsdal inviterte for eksempel prosjek
tet til det kommunale nettverket for rus
og psykiatri, og kommunerepresentan
tene viste stor interesse for arbeidet.
Dette har resultert i at Kompetansesenter
rus – Midt-Norge fra 2012 tilbyr kom
munene prosessjobbing med temaet barn
som pårørende.

Jan Steneby og Gunnar Eide fra organisasjonen Voksne for barn
forklarer Følelsestempremeteret som er hentet fra boken “Sammen så
det hjelper.”

Kompetansesenter rus – Midt-Norge har
hatt avtale med Lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal om følgeevaluering av blant
annet BiRus-prosjektet. Lærings- og mestringssenteret driver pasient- og pårørendeopplæring i Helse
Midt-Norge. Prosjektlederen for BiRus-prosjektet dessuten hatt god nytte av å delta i nettverkssamlin
gene deres.

5.7 Sluttkonferansen Med barnespor i hjertet
Kompetansesenter rus – Midt-Norge ønsket å framheve erfaringene fra BiRus-prosjektet og arrangerte
i mai 2012 fagkonferansen Med barnespor i hjertet. Konferansen var et samarbeid med Helsedirektoratet
og fylkesmennene i Midt-Norge. Fylkesmennene delfinaniserte deltakeravgiften for kommunale del
takere fra Midt-Norge.
På konferansen ble erfaringene fra prosjektet presentert i tillegg til at
andre fagmiljøer i Norge holdt innlegg. Evalueringene viste at
erfaringene fra BiRus-prosjektet var overførbare til andre
enheter og tjenester. Innleggene fra Barns Beste,
Kompetansesenter rus – Sør, Voksne for barn og
pårørendesenteret i Stavanger ble også framhevet som
lærerike, og disse bidro til å forsterke søkelyset på barn
som pårørende. Konferansen samlet dyktige fagpersoner
og ble en verdig avslutning for aktørene i BiRus-prosjektet.
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For å få til en smidig overgang fra prosjektorganisering til drift, ble barnekoordinatorene inkludert i
prosjektgruppen fra høsten 2011. Barnekoordinatorene samarbeidet med de barneansvarlige om
handlingsplanen og ansvarsfordelingen innenfor enheten, og dessuten om igangsetting av nødvendige
tiltak. Det gjorde at de barneansvarlige kunne konsentrere seg mer om å veilede kollegaene i det direkte
arbeidet med foreldrene og barna. Våren 2011 ble det oppnevnt en kontaktperson i foretaksledelsen
som ble inkludert i prosjektgruppen til BiRus-prosjektet. Kommunikasjonslinjene var dermed ivaretatt
mellom prosjektet og de ulike nivåene i rusforetaket.
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Lederteamet i Rusbehandling Midt-Norge ble oppdatert på framdriften i BiRus-prosjektet ved viktige
milepæler. Likevel var det behov for en tettere kommunikasjon mellom ledelsen og de barneansvarlige.
En av avdelingslederne ved Nordlandet psykiatriske senter deltok i fagnettverket sammen med de
barneansvarlige. Slik fikk de barneansvarlige i enhetene en viktig talsperson i samarbeidet med leder
gruppen. Det bidro til raskere framskritt i arbeidet med barna. Denne organiseringen ble også prøvd i
andre enheter med samme resultat. Etter anbefaling fra prosjektet vedtok foretaksledelsen i
Rusbehandling Midt-Norge at hver rusenhet skulle ha en barnekoordinator på mellomledernivå.

M
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5.4 Barnekoordinatorene inkluderes i prosjektgruppen

samtaler. Borgestadklinikken i Vestfold
har også vist interesse for BiRus-prosjektet
og vi presenterte erfaringene på den år
lige fagkonferansen deres Barnet &
Rusen i 2011. Det var et viktig ledd i
spredningen av erfaringene. Ellers har vi
hatt kontakt med blant annet kom
petansesenteret for barn som pårørende
– Barns Beste.
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6.0 Veilederen Barnespor for
helsepersonell

7.0 Følgeevaluering og resultater

Barnespor for helsepersonell er en veileder som ble utviklet i
prosjektperioden og utgitt i juni 2011. Veilederen gir råd til
behandlere som har samtaler med foreldre med rusproblemer
og/eller psykiske vansker. Formålet med disse samtalene er at
behandlerne skal bli kjent med barnas omsorgssituasjon og
kunne bidra til at barna får den informasjonen og oppfølgin
gen de har behov for. I hovedsak skal dette skje i samarbeid
med, og med samtykke fra, foreldrene.

Lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal har følgeevaluert BiRus-prosjektet fra januar
2010 og til juni 2012. Tre forskere har deltatt på nettverkssamlingene og aktuelle møter med prosjekt
gruppen. De har hatt tilgang til rapporteringer og evalueringsskjemaer som ble utfylt av deltakerne. Det
ble også gjennomført to questback-undersøkelser i tillegg til gruppeintervju av de barneansvarlige i
kompetansenettverket. Resultatene fra følgeevalueringen er presentert i rapporten Følgeevaluering av
BiRus (Kalvatsvik 2012).
Følgeevalueringen viste at lovendringen knyttet til barn som pårørende medførte store organisatoriske
endringer i de deltakende enhetene i form av nye roller, rutiner, perspektiv og behov for tilpassede verk
tøy. I spørreundersøkelsene kom det fram at BiRus-prosjektet bidro til å forsterke søkelyset på barn som
pårørende. Følgeevalueringen viste også at BiRus var et stort utviklingsprosjekt og det ble derfor ut
fordrende å jobbe med forankring i ulike ledergrupper og i ulike kulturer (rus og psykiatri, kort- og
langtidsavdeling). Strategien måtte derfor justeres ut fra prosjektets ressurser og etter hvert ble det rus
enhetene som ble hovedmålgruppen.
Andre resultater viste at nettverkene styrket
kunnskapen til de barneansvarlige og førte
til relasjonsbygging på tvers av fag og organ
isasjoner. Det bidro til økt motivasjon og
trygghet i arbeidet med barn som pårørende.
Det var sentralt at både barneansvarlige og
ledelsen hadde kunnskap om temaet,
organisasjonen og implementeringsprosess
er, og at det var tilgang til aktuelle verktøy.
Følgeevalueringen var en viktig støtte for
prosjektledelsen som bidro til nødvendige
justeringer underveis i prosjektperioden.

Barnespor 1 – Barnearket er et registreringsskjema som be
nyttes i samtale med forelderen for å bli kjent med barnas
situasjon. De fleste foreldre som deltok i slike samtaler i 2010,
mente barna var skjermet fra foreldrenes vansker eller var for
små til å forstå forelderens tilstand. Siden informasjon og
oppfølging i hovedsak skal skje i samarbeid med foreldrene,
stoppet arbeidet ofte opp. Barnespor 2 – Guide til foreldresam
taler ble utarbeidet for å imøtekomme behandlernes behov for
kompetanse til å møte foreldrenes reaksjoner. Barnespor 1 og
Barnespor 2 er samlet i veilederen Barnespor for helsepersonell.

Barnespor

for helsepersonell
Barnespor 1 – Barnearket
Barnespor 2 – Guide til foreldresamtaler

Veilederen gir blant annet råd om at behandlerne skal prøve å
fokusere på foreldrenes konkrete atferd og hva barna trenger
informasjon om. Behandlere som fulgte rådene, opplevde at
foreldrene var åpne, og at samarbeidet fungerte godt.
De fleste av foreldrene som var åpne for at barna trengte informasjon, ønsket å snakke med barna om
tilstanden sin selv. Likevel opplevde behandlerne at informasjonen til barna ofte ble utilstrekkelig. Det
skyldtes enten at informasjonen uteble, eller at informasjonen var lite tilpasset barnas alder og modning.
Veilederen gir råd om hvordan behandleren kan bistå forelderen med å planlegge samtalen og sikre at
barna får den informasjonen de har krav på.
Veilederen bygger på elementer fra ulike samtalemetodikker, blant annet motiverende intervju, LØFT
og psykoedukativ tilnærming. I samtalene må behandlerne likevel benytte egen fagkompetanse om
pasientkontakt og samtalemetodikk. Veilederen viser også til ABC-modellen (jf. Fra bekymring til han
dling, Helsedirektoratet 2009) kan brukes i vurdering av opplysningene som kommer fram i samtale
med forelderen og eventuelt i samtale med barna. Den framhever blant annet behovet for samarbeid
med barnevernstjenesten og plikten til å melde fra om alvorlige bekymringer for barna. I tillegg inne
holder veilederen et kapittel om tilpasset informasjon til barna, et kapittel om journalføring, en oversikt
over tjenester som kan gi anbefalinger om barn, og et skjema for bekymringsmelding til barneverns
tjenesten.
Veilederen har en systematisk og oversiktlig oppbygging og er et etterspurt verktøy, også utenfor MidtNorge. Den er bestilt av enheter innen rus og psykiatri og i somatiske avdelinger, og dessuten i
kommunale helsetjenester. Veilederen blir utgitt av Kompetansesenter rus – Midt-Norge. Bestillings
informasjon finner du på baksiden av rapporten.
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Anne Kalvatsvik og Jan Ole Bolsø fra Lærings- og mestrings
senteret HMR følgeevaluerte BiRus-prosjektet og viste til at
lovendringene i Helsepersonelloven medførte omfattende og
organisatoriske endringer for enhetene.
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8.0 Barnesporene vandrer videre
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Vedlegg 1.

Vedlegg 2.

Samarbeidsavtale for 2011
mellom BiRus 2009–2012 og

BiRus 2009-2011

Namn på enheten

Namn på enhet og avdeling:

Handlingsplan – for å ivareta barn som pårørende i enhetene
Periode:

Samarbeidsavtale mellom Kompetansesenter rus – Midt-Norge og enheter innen rus og psykisk
helsevern i Helse Midt-Norge om deltakelse i BiRus-prosjektet.
Kompetansesenter rus – Midt-Norge skal etter oppdrag fra helsedirektoratet, blant annet bistå spesialist
helsetjenesten med kompetanse og veiledning i utvikling av tiltak i forhold til tidlig innsats for barn som
pårørende. BiRus-prosjektet er et tilbud til enheter innen rus og psykiatri i Helse Midt-Norge. Mål
settingen er å styrke interne rutiner for å sikre nødvendig barneperspektiv i voksenbehandlingen, øke
foreldrebevisstgjøringen hos pasientene og sørge for informasjon og nødvendig oppfølging til pasientens
barn (jf endringer i Helsepersonelloven 01.01.2010). Prosjektet gir enhetene mulighet til kompetanse
heving gjennom nettverksdeltakelse, og å bidra i utvikling av aktuelle tiltak, kalt BARNESPOR! Dette
skjer gjennom fylkesvise nettverk, der enhetene også rapporterer om framdriften i egen virksomhet.
Enheter innen spesialisthelsetjenesten skal bidra til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig
oppfølging som barn av pasienter med psykisk sykdom eller rusavhengighet har. Dette bør i hovedsak
skje i samarbeid med foreldrene og aktuelle kommunale instanser.
Kompetansesenter rus –Midt-Norge forplikter seg til følgende:
• Koordinere prosjektet
• Arrangere møter i nettverkene
• Bidra i interne fagdager på enhetene
• Ansvar for utvikling av Barnesporene
• Systematisere rapporteringene
• Arrangere evt fagkonferanser
• Tilby stimuleringsmidler med kr. 15.000,- for 2011 til rusenheter som inngår denne avtalen

Hva er de største utfordringene knyttet til å ivareta barn som pårørende på din enhet?
1.
2.
3.

Fyll ut en enkel milepæl- og framdriftsplan for tiltakene
Mål
tiltak
aktivitet
tidsrom
Hva vil		
Hva må gjøres? Når skal
vi oppnå?			
dette skje?

ansvar
Hvem skal
gjøre det?

status

Enhetene forplikter seg til følgende:
• Utnevne barneansvarlig person eller annen kontaktperson for prosjektet
• Barneansvarlige deltar i nettverkene
• Rapportere framdrift i prosjektet på forespørsel
• Ta ibruk Barnespor 1: Barnearket (eller annet verktøy for å fange opp barna)
• Delta i utvikling av BARNESPOR, og prøve ut aktuelle BARNESPOR i egen virksomhet
• Arbeide for å forankre og styrke barneperspektivet i behandlingen
Avtalen inngått mellom:
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Sted

Dato

Underskrift fra KoRus

Sted

Dato

Underskrift fra enhet

Dato

Tittel og underskrift på kontaktperson
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Vedlegg 3.

ABC-modellen (handling ut ifra bekymring for barna)
A: Vi klarer det selv
Hva vet du om barna til pasienten og hva er du bekymret for?
Samtale med foreldrene om bekymringen
Tiltak og oppfølging planlegges i samarbeid med foreldrene

B: Behov for tverrfaglig vurdering av barnet
Samtale med foreldrene om behovet for tverrfaglig vurdering
Samarbeid med andre instanser opprettes etter avtale med foreldrene
Tiltak og oppfølging planlegges på bakgrunn av de tverrfaglige anbefalinger

C: Bekymringen vurderes så alvorlig at barnevernet må kontaktes
Bekymringen formidles til foreldrene, og at bekymringsmelding sendes
Bekymringsmelding skrives og sendes barnevernet

Merk:
Hvis foreldrene ikke ønsker å
samarbeide, vurderes alternativ
C både ved A og B!
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