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Kompetansesenter rus – Midt-Norge ved rådgiver Mette 
Grytten og seniorrådgiver Helga Melkeraaen har  koordinert 
nettverk for barneansvarlige i rusklinikkene i Helse Midt-
Norge. Siden 2009 har nettverkene utviklet verktøy til 
 arbeidet med barn som er pårørende. Tidligere var dette 
arbeidet endel av utviklingsprosjektet BiRus 2009 – 2012 
som var finansiert av Helsedirektoratet.

Verktøyene er kalt Barnespor. De er ment som en støtte i foreldre- og familie-
samtaler og samtaler med barn der en eller begge foreldrene sliter med rus- 
eller psykiske vansker. Barnesporene inneholder veiledning og innspill til 
disse samtalene. Helsepersonell må selv vurdere hvilke innspill de skal 
 benytte, og ellers ta i bruk egen fagkompetanse om pasientkontakt og sam-
talemetodikk.

Veilederen Barnespor for helsepersonell inneholder  følgende samtale
verktøy:

Barnespor 1 – Barnearket er et samtaleverktøy for å snakke med forelderen 
om barna, og for at du skal bli kjent med livssituasjonen deres. Mot slutten 
av samtalen føres opplysningene på skjemaet, og skjemaet arkiveres i 
 pasientens journal.

Barnespor 2 – Guide til foreldresamtaler inneholder forslag til hvordan 
helsepersonell kan møte forelderens reaksjoner når han eller hun tilbys hjelp 
for å sikre barna nødvendig og tilpasset informasjon. Her får helsepersonell 
også tips om hvordan de kan møte usikkerhet hos forelderen, og hvordan de 
kan håndtere det hvis forelderen ikke ønsker at barna skal få informasjon om 
de voksnes problemer. Guiden inneholder blant annet forslag til hvordan 
individuelle samtaler kan gjennomføres, tips til parsamtaler og hvordan 
temaet kan tas opp i foreldregrupper. 

Barnespor 3 – Guide til barnesamtaler gir veiledning og innspill til for-
klaringer av ord og begreper som barn kan møte på når foreldre har rus eller 
psykiske vansker. I tillegg inneholder guiden generelle tips til samtaler med 
barna, og hva man bør ta hensyn til når forklaringene skal tilpasses ulike 
 aldersgrupper. Ord og begreper kan forklares på mange måter, og guiden er 
ment som en idebank. Forklaringen som velges, bør vurderes sammen 
med forelderen til barnet.

Hva er Barnespor?

Personen med omsorgsansvar må være enig i at du som helsepersonell 
snakker med barna om dette temaet.

I denne sammenhengen omfatter barn både pasientens biologiske barn, 
adoptivbarn, fosterbarn og stebarn. I tillegg anbefales samme prosess rundt 
barnebarn, nevøer/nieser og søsken av pasienten. Dersom du som helse-
personell er bekymret for barna, og forelderen ikke ønsker å samarbeide, skal 
du vurdere om det er behov for å melde fra til barnevernstjenesten, jf. 
helsepersonelloven § 33 Opplysninger til barneverntjenesten.

ABCmodellen kan være et nyttig verktøy i vurderingen av barnas situasjon. 
Den finnes i veilederen Fra bekymring til handling fra Helsedirektoratet, 
2009. Alternativ A utføres av den som er i kontakt med forelderen for å 
avdekke barnas behov. Alternativ B og C innebærer samarbeid med andre 
instanser.

A. Vi klarer det selv
Snakk med forelderen om det som bekymrer deg vedrørende barna. Tiltak 
og oppfølging planlegges sammen med forelderen.

B. Behov for tverrfaglig vurdering av barna
Snakk med forelderen om behovet for tverrfaglig vurdering av barna.  Opprett 
samarbeid med andre instanser etter avtale med forelderen. Tiltak og opp-
følging planlegges på bakgrunn av de tverrfaglige vurderingene.

C. Bekymringen vurderes så alvorlig at barnevernet må kontaktes
Orienter forelderen om at det sendes melding til barnevernet. Bekymrings-
meldingen skrives (og arkiveres) og sendes til barnevernstjenesten i den 
kommunen barnet bor.

Merk: Hvis forelderen ikke ønsker å samarbeide ved A og/eller B, skal 
alternativ C vurderes!
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Rutiner for utfylling:
1. Barnearket brukes for å bli kjent med situasjonen til barn som er pårørende.

2. Barnearket gjelder biologiske/adoptiv/fosterbarn uansett omsorgsansvar, og stebarn som bor hos bruker/pasient.

3. Fylles ut tidligst mulig i kontaktperioden/oppholdet for alle brukere/pasienter med barn under 18 år. 

4. Opplysningene arkiveres.

1. Vet barnet/barna om dine vansker og/ellers sykdom?  2. Vet barnet/barna at du er  
 (merk i margen B for biologiske/adoptiv fosterbarn og S for stebarn)  i kontakt med hjelpeapparatet?

  Navn og alder Ja/nei/usikker

 Barn 1

 Barn 2

 Barn 3

 Barn 4

3.  Hvem bor barnet/barna vanligvis hos, og hvilken relasjon har barnet til vedkommende?  
(eks. mor, far, tante, besteforeldre, fosterforeldre) 

 Navn og adresse til vedkommende

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

4.  (fylles inn der innleggelse er aktuelt) Hvor er barnet/barna mens du er i behandling? 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

5. Hvordan er kontakten mellom deg og barnet/barna? (hyppighet og relasjon)  

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Del 1 Barnespor 1 – Barnearket
– for å identifisere pasientens barn og deres livssituasjon 6. Hvilke bekymringer har du for barnet/barna? 

 Ingen/Noen/Stor Begrunnelse 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

7. Har barnet/barna fått tilbud om hjelp/tiltak tidligere?

 Ja/nei Hvilken hjelp Når

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4   

8.  Hvordan ønsker du at barnet/barna får informasjon om dine vansker og/eller sykdom? 
(Barn har rett til informasjon og nødvendig oppfølging jf. Helsepersonelloven §10A)

 Skal informeres av Når Hva skal informasjonen inneholde 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

9. Hvilken annen type hjelp har barnet/barna (familien) behov for? Mål videre? Oppfølging

10.  Når behandlingen til forelderen avsluttes, skal epikrise sendes til aktuelle instanser. Hvem har mottatt tilbakemelding om 
hva som er gjort rundt barnas- og familiens situasjonen, og når ble det sendt?

11. Behandlers vurdering av samtalen 
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2.1 Før samtalen med forelderen

Les gjennom skjemaet Barnespor 1-Barnearket eller en annen kartlegging av 
barnas situasjon. Gjør deg kjent med opplysningene og kontakt eventuelt 
den som har foretatt kartleggingen. Er det opplysninger fra Barnespor 
1- Barnearket som kan være til nytte i samtalen med forelderen?

Hvem er barna (navn, alder, hvordan barna fungerer)? Hvordan presenterer/
omtaler pasienten barna sine? Er forelderen positiv eller negativ til å snakke 
med barna om vanskene sine? Har forelderen endret synspunkt siden sist?

Hva ønsker du som helsepersonell å oppnå med denne konkrete samtalen? 
 Ønsker du å informere om barns rettigheter? Ønsker du å planlegge en 
 samtale med barna? Regner du med at det blir behov for flere samtaler med 
samme  formål? 
Det kan være lurt å tenke prosess. Hva ønsker forelderen å oppnå med denne 
samtalen? Vær forberedt på at forelderen kan ha behov for å bearbeide 
konflikt fylte situasjoner, sinne o.l. Forelderen bør tilbys en samtale til dette 
formålet.

Dersom du ikke er helt trygg på denne typen samtaler, kan det være nyttig å 
ta med en mer erfaren kollega.

Er det pasienten som er forelder, den andre forelderen (sammen med 
 pasienten eller alene), andre familiemedlemmer (sammen med pasienten 
eller alene) som skal være med i møtet? Er det spesielle hensyn du må ta når 
du vurderer hvem som skal være med? 

Skal det være en, to eller flere helsepersonell med i samtalen?
Det er også viktig å avklare rollefordelingen mellom dere som er helse-
personell. Skal begge ha samme funksjon, eller skal en ha en støttefunksjon? 
Skal dere ha ansvar for hvert deres tema i samtalen? Skal dere ha ansvar for 
hver deres person i samtalen? Avtal hvordan dere som helsepersonell skal 
 signalisere mer støtte/ mindre aktivitet fra den andre.

Er de fysiske rammene viktige for samtalen? Kan et barnerom, en bamse eller 
en tegnebok virke positivt eller negativt på samtalen?

Vil du benytte visuelle virkemiddel (brosjyrer, historier, bøker, film) eller 
andre verktøy? Skaff verktøyene og bli kjent med det aktuelle materialet før 
samtalen. 

Hva vet du som  
helsepersonell om barna?

Avklar formålet med 
 samtalen

Bør du ha med en 
 kollega?

Hvem skal delta i 
 samtalen?

Hvor skal samtalen  
finne sted?

Hva slags materiale  
vil du bruke?

Del 2 Barnespor 2 – Guide til foreldresamtaler
Barnespor 2 er et verktøy som helsepersonell kan bruke når han eller hun skal 
forberede samtale med foreldre som sliter med rus og/eller psykiske vansker. 
 Verktøyet er med på å sikre barna tilpasset informasjon om forelderens problemer.
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Informer 
 omsorgspersonene

Hva trenger barna å vite?

Informer om tilbudet  
hos dere

Hvordan starte 
 samtalen?

Hva vet barna?

Tidsavgrense samtalen

Husk alltid å oppsummere samtalen sammen med forelderen for å sikre felles 
forståelse. «Før vi avslutter samtalen, ønsker jeg at vi oppsummerer det vi har 
snakket om/blitt enige om. Det er for å være sikker på at vi er enige/slik at vi 
ikke har misforstått hverandre.» 
Gjør konkrete avtaler om eventuelle oppfølgingssamtaler. Dette er særlig 
viktig når forelderen er usikker og eller ikke ønsker at barna får informasjon.

Rundskriv 5/2010 gir utfyllende veiledning i hvordan endringene i helse-
personelloven fra 2010 skal tolkes. 

2.2 I samtale med forelderen

a)  Når forelderen samtykker til at barna skal få  
informasjon

«I dag skal vi snakke litt om barna dine. Vi bruker alltid å snakke med 
 foreldrene om hvordan barna har det når forelderen er i kontakt med oss. 
Det gjør vi fordi barna kan synes det er vanskelig når foreldrene sliter, og 
fordi mange foreldre bekymrer seg for barna sine (hensikten med samtalen). 
Du har tidligere nevnt at barna dine trenger å vite mer om situasjonen din, 
det skal vi komme tilbake til etter hvert. Men kanskje du vil begynne med å 
fortelle om barna dine, og si litt om hvordan dere har det i familien?»

Av og til har foreldrene behov for å tenke litt. Vær obs på det underveis og 
spør gjerne: «Har du behov for å tenke litt på dette?» 

Berøm forelderen for å se og prioritere barnas behov, og fortell at det  trygger 
deg i troen på et godt samarbeid med forelderen. «Er det ok at jeg  informerer 
deg om hvordan vi jobber med barn som er pårørende?» Si litt om rutinene 
 internt, hva enheten / etaten kan tilby, er faringene deres og om barnas 
 rettig heter/lovbestemmelsene og bakgrunnen for disse. «Noen foreldre blir 
litt usikre når man skal gjennomføre en slik samtale med barnet, og jeg 
 tenkte derfor vi kunne bruke litt tid på å forberede samtalen. Hvordan høres 
det ut for deg?»

Lag en avtale med forelderen om hvor lenge samtalen skal vare. Gjør det 
klart at forelderen kan si ifra dersom han/hun trenger pauser.

Her reflekterer du sammen med forelderen:
«Hvordan har dere snakket om dette i familien? Tror du barna dine har lagt 
merke til hvordan du har det?» 
«Hvordan tror du sykdommen/rusmisbruket har påvirket personene rundt 
deg?» «Har du tanker om hva barna dine er i stand til å forstå ut ifra alder / 
modenhet / opplevelser / tidligere kjennskap til familiesituasjonen?» «Hva tror 
du barna dine allerede kjenner til/har merket?» Legg særlig vekt på  foreldrenes 
atferd og hverdagsrutiner, konsekvensene av rusbruken / de psykiske vanskene 
– blir forelderen sløv, trist, humørfylt, aktiv, sint osv. Kartlegg de daglige 
 rutinene: Når står du opp? Spiser du frokost sammen med barna? osv. Hva 
orker / orker forelderen ikke? Følges barna til barnehagen? Forandres rutiner 
og planlagte aktiviteter, økonomiske prioriteringer/konsekvenser, besøkende / 
ikke  besøkende hjemme ved sykdom/rusepisoder? 

Hvordan avslutter du  
samtalen?

Vil du ha mer informasjon?

Framstill gjerne forelderens beskrivelse av seg selv og familiesituasjonen, for 
 eksempel slik:

Psykisk frisk/rusfri
Har energi 
Står opp sammen med barna
Lager frokost
Følger barna til barnehage
Går på jobb
Handler/lager middag
Kjører barna til trening
Osv. 

«Hva tror du barna dine merker av disse forandringene?»
«Hvordan reagerer partneren din og andre i familien?» 
«Hvordan vil du reagere, og hvordan kan du ivareta barna dersom barnet 
sier at det vet mer enn du regnet med?» 
«Hva tenker du kan skje under samtalen?» 
Bruk spørsmålene over og diskuter barnets mulige reaksjoner med  forelderen.

Informasjon om forelderen:
• litt om tilstanden, forklaring av symptomer, årsaken til tilstanden
• hvordan forelderen blir ivaretatt, og hva slags behandling som gis
• om og når forelderen blir «frisk»
• hvordan tilstanden påvirker forelderen, barna og familien
• muligheter for å besøke forelderen, og hvordan det skal foregå

Informasjon om barnas egen situasjon:
• hvem som skal ta vare på barna når forelderen er «syk»
• hva som er normale reaksjoner hos barna når foreldre er «syke»
• at tilstanden ikke er barnas skyld, og hvor barna kan få hjelp
•  at det ikke er barnas ansvar hvordan det går med forelderen, og at det 

ikke kan hjelpe forelderen med å bli frisk
•  at barna har lov til å være glad, og være sammen med venner og oppleve 

hyggelige ting
•  hvem som kjenner til forelderens vansker, og hvem barna kan snakke 

med

Det anbefales at barna får se omgivelsene der forelderen bor/er i behandling 
(huset, rommet, sengen …), være sammen og leke med forelderen, gjerne 
treffe andre barn i samme situasjon og treffe de (helsepesonell) som passer 
på/hjelper forelderen. Se også Del 3 Barnespor 3  Guide til barnesam
taler side 24.

Hva vil forelderen selv fortelle, og hva vil han eller hun at helsepersonell/
andre skal si? Diskuter sammen med forelderen hvilken informasjon barna 
har behov for. Avtal hvordan barna skal forberedes på å besøke forelderen, 
særlig når  forelderen er i behandling.

Barna skal ikke pålegges nye hemmeligheter, men ha mulighet for å 
snakke med omsorgspersonene sine om informasjonen når de har 
 behov for det.

Psykisk syk/ruset
Sover mye
Gråter lett
Mormor følger barna til barnehage
Hjemme fra jobb
Handler ikke/lager ikke middag
Barna deltar ikke på trening
Osv.

BARN
skal sette spor etter seg  
i voksenbehandlingen!
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Hvem skal informere 
barna?

Forelderen/familien 
informerer barna 

«Hvordan kan du gi informasjonen på en måte som blir trygt, forståelig og 
tydelig for barna dine?» Bruk gjerne erfaringer du som helsepersonell har 
med andre barn som har fått informasjon, hva de fikk vite, og hvordan det 
hjalp dem. Styrk pasientens/familiens innsikt og selvtillit så forelderen kan si 
en del selv. Tilby samtidig støtte i samtalen.
Bistå forelderen/familien med å planlegge temaene over, og å reflektere rundt 
gjennomføringen. Gi tips om hvordan de kan starte praten. Vis ulike  materialer 
og reflekter rundt hvilken metode som kan være nyttig for hvert barn: snakke 
sammen, barnet får se med egne øyne (besøke forelderen/ behandlingsenheten, 
se bilder), tegne (oppgaver på www.hvemkanhjelpejesper.no), leke/dramatisere 
aktuelle episoder, lese (materiell kan bestilles på www.vfb.no), se film (for 
 førskole/barneskolebarn: Hvem kan hjelpe Jesper?, for ungdomsskolebarn: 
 Pitbull-Terje). Gjør deg kjent med materiellet før du tar det i bruk. Finn 
 sammen med forelderen mulige tilnærminger ut fra hva barna liker.
Hjelp forelderen/familien med å finne ord som kan brukes (lurt å vurdere 
ord som familien allerede bruker/er kjent med, men ordvalget må tilpasses 
barnas alder og forutsetninger).

«Hvem skal informere barna? Bør det være andre til stede?» 
Bør familien gi informasjonen selv, eventuelt sammen med noen fra helse-
tjenesten? Du skal sikre at foreldrene mestrer å gi alderstilpasset informasjon. 
Eller bør bare du som helsepersonell informere barna uten at  familien er til 
stede? Hvilke andre skal involveres og kjenne til informasjonen –  fagpersoner 
som støtte eller andre familiemedlemmer? 
Hvem er best egnet til å se barnets signaler og behov? Finnes det noen som 
har god relasjon til barnet, som kan gjennomføre eller være en støtte under 
 samtalen? 

«Hvor tenker du er det beste stedet for en slik prat?» Hjemme i sofaen, rundt 
et bål i fjæra, på tur i skogen, på biltur osv. Hva er best for barna? Hva er 
praktisk/realistisk å få til? Diskuter fordelene og ulempene ved de forskjellige 
stedene.

«Når er det beste tidspunktet å snakke med barna om vanskene hjemme?» 
 Diskuter fordeler og ulemper med ulike tidspunkter. Reflekter rundt  hvordan 
forelderen oppfører seg på ulike tidspunkt i døgnet – da blir det lettere å 
finne gode tidspunkter. (Kanskje ikke rett før sengetid slik at barna blir igjen 
alene med tankene sine om natten, kanskje ikke rett før skolestart som tar 
oppmerksomheten bort fra samvær med kamerater osv.) «Er det spesielle 
situasjoner der barna har lett for å snakke (på tur, i lek, foran tv-en osv)?» Vil 
tidspunktet komme naturlig, eller må det settes av tid i forkant? 
Foreldrene/den som snakker med barna, må ha god tid. Noen bør være 
 til gjengelig i etterkant for å ivareta eventuelle reaksjoner. 
Sett en frist for når samtalen skal være gjennomført, og avtal oppfølgings-
samtale med forelderen.

Spør forelderen: «Hvor tenker du er det beste stedet for en slik prat?» «Er det 
best at jeg kommer hjem til barna, eller kan barna komme til kontoret?» Er 
det kanskje andre steder som er bedre egnet?

Hvordan gi tilpasset 
 informasjon?

Du som helsepersonell 
 informerer barnet
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b) Når forelderen er usikker på om barna bør få 
 informasjon

Forelderen ser kanskje både fordeler og ulemper ved å informere barna. Ofte 
trenger forelderen å reflektere sammen med noen. Anerkjenn at dette kan 
være vanskelig for forelderen. Vurder graden av bekymring for barna, hvor 
lenge  barna kan vente, og hvor lang tid det er forsvarlig å bruke på  forelderens 
 usikkerhet.
 
Tydeliggjør hvorfor du ønsker å snakke med forelderen. Det kan gjøre 
 forelderen mindre bekymret for skjulte agendaer og dempe motstand hos 
foreldrene. Si for eksempel: «Vi bruker å snakke med barna når forelderen er 
hos oss, for å forklare litt om forelderens problemer. Jeg tror barna dine vil 
ha utbytte av å vite litt om hvorfor du sliter. Siden du er usikker, ønsker jeg 
at vi snakker litt om hva du er bekymret for. Høres det greit ut for deg?» 

«Du ønsker å beskytte barna dine ved ikke å snakke om problemene hjemme, 
samtidig er du usikker på om barna allerede kjenner til problemene.» 

Spør forelderen: «Hva hindrer deg i å informere barna dine?», og diskuter 
fordeler og ulemper ved å gi informasjon til barna. Beskytter forelderen 
 barna eller seg selv? «Hva vil være det verste som kan skje hvis du informerer 
barna?» Kartlegg og reflekter sammen med forelderen. Det kan være en god 
idé å stille åpne spørsmål.

Del kunnskapen din om barns behov for å vite, og fortell om erfaringer med 
å gi informasjon til andre barn som er i samme situasjon. Fortell historier, og 
bruk brosjyrer fra Voksne for barn. Få andre pasienter/foreldre til å fortelle 
om sine erfaringer. Vær støttende og konkret på hvem som kan hjelpe før 
samtalen og når barna skal informeres.

«Vi har mange barn som besøker foreldrene sine her. Jeg hadde tenkt å  foreslå 
at barna dine kan komme på besøk. Hva tenker du om det?» «Hvordan tror 
du barna dine vil oppleve å få treffe deg her?» «Hva kan dere gjøre under 
besøket?»

Bruk god tid. Forelderen kan ha behov for å venne seg til tanken – siden det 
er en endringsprosess. Følg opp med en ny samtale. Forelderen kan gjerne få 
med seg aktuelle  brosjyrer.

«Har du snakket med noen i familien om det å forklare barnet om hvorfor 
du sliter? Hva tenker de om dette?»
Diskuter om det er ønskelig at den andre forelderen/personen med omsorgs-
ansvar deltar i neste samtale. Ønsker den andre forelderen en samtale alene 
med behandleren?

Punkter fra Del 2.2 a) og c) kan også brukes her.

Kom forelderens 
 usikkerhet i møte

Gjør vurderingen din 
tydelig

Gjør forelderen oppmerksom 
på usikkerheten

Hva er fordelene 
og  ulempene ved å gi 
 informasjon?

Informer om barns behov

Informer om tilbudet  
hos dere

Tenk prosess

Hva tenker de andre  
i familien?

«Når er det beste tidspunktet å snakke med barna om vanskene hjemme?» Er 
det på dagtid eller om ettermiddagen? Får det konsekvenser for barna om de 
tar fri fra skolen eller uteblir fra fritidsaktiviteter? Når passer det for andre 
som skal delta i samtalen?

Hvordan skal barna forberedes til samtalen med deg som helsepersonell? 
Barna bør få vite hvorfor de skal møte deg og få mulighet til å spørre om det 
de lurer på.

Det er viktig å huske på at barna skal ha informasjon for egen del, ikke 
fordi foreldrene trenger en samtalepartner.

Personen med omsorgsansvar må være enig i at barna skal komme til  samtale/
få informasjon av helsepersonell. 

Hvordan gikk samtalen med barna? Forelderen kan gi poeng på en skala 
fra 1 til 10. Hvorfor landet forelderen på denne poengsummen? Hva er 
grunnen til at den ikke ble lavere? Hva skulle til for at den kunne blitt høyere?

Hva fikk barna vite? Av hvem? Hvor og når ble samtalen gjennomført? 
Hvordan ble informasjonen formidlet? Hvordan reagerte barna? Hvordan 
håndterte forelderen barnas reaksjoner? (Her er det viktig å berømme 
 forelderen for det de mestret i situasjonen.)
Hva tenker foreldrene om videre oppfølging av informasjonsbehovet?
Hva mener forelderen om annen type oppfølging for barna? (Informasjon til 
etater/personer som barnet har mye kontakt med, oppfølging av barne-
vernstiltak, samtalegrupper, fritidsaktiviteter, avlastningstilbud m.m.)? Hva 
er  grunnen til at forelderen mener barna trenger / ikke trenger annen 
 oppfølging? 

Hvis det er behov for videre oppfølging av barna, skal det skje i samarbeid 
med kommunale instanser som har særlig ansvar for det. Personen med 
omsorgs ansvar må være enig i at samarbeid med andre instanser opprettes.

Reflekter sammen med forelderen om barnas utvikling og behov. Du 
som helsepersonell må vurdere om barnets beste er tilstrekkelig ivaretatt 
og at barnets stemme har kommet fram.

Se Del 3 Barnespor 3 – Guide til barnesamtaler for ytterligere veiledning 
om samtaler med barna.

Personen med 
 omsorgsansvar

Oppfølging i etterkant av 
 samtalen med barnet

Er det behov for videre 
 oppfølging av barna?
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c) Når forelderen IKKE ønsker at barna skal få 
 informasjon

Gi støtte på hvorfor forelderen ikke vil gi informasjon: «Jeg forstår det slik at 
du ønsker å skjerme barna dine fordi du vil at barna dine skal ha det bra. Det 
er bra at du er opptatt av å beskytte barna dine. Da har vi et felles mål.» Vær 
nysgjerrig og undrende på forelderens standpunkt – vær tydelig, men vis 
respekt!
Informer om at barn ofte får det bedre ved å vite litt om hvorfor forelderen 
sliter, og at det er ok å være uenig i dette, samtidig er du forpliktet til å ta opp 
temaet med pasienten. 

«Vi pleier alltid å informere foreldrene om hvordan vi jobber med barn som 
er pårørende hos oss.» Si litt om rutinene internt, erfaringene deres og om 
barnas rettigheter/lovbestemmelsene og bakgrunnen for disse. Generali ser-
ing kan  dempe motstand: «De fleste foreldre strever med dårlig  sam vittighet 
/ grense setting / nok tid til barna / samarbeid om oppdragelse / prioritere 
barna foran egne behov. Mange synes det er en god ting å diskutere med 
andre. Har du noen du kan diskutere med? Har det vært nyttig for deg og 
din familie? Hva var det eventuelt som var nyttig?» Tilby forelderen hjelp  
til å komme i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere (helsesøster, 
 foreldregruppe, lærer, familieterapeut). 

Dersom forelderen fortsatt ikke vil at barna skal få informasjon, og du er 
 bekymret for barna, spør om du kan kontakte skole / barnehage / helse-
stasjon e.l. for å få deres vurdering. 

Bruk konkrete eksempel fra forelderens historie eller informasjon fra andre 
 instanser/personer: «Jeg blir bekymret fordi barna er til stede når du 
 kommer beruset hjem / at du føler deg deprimert, er sliten og gråter mye / 
at du går ut om kvelden og overlater barna alene hjemme.» «Tror du barna 
dine har lagt merke til noe av dette?» 

Prøv å finne fram til den konkrete grunnen til at forelderen ikke ønsker at 
barnet skal få informasjon. Dette legger et bedre grunnlag for å komme 
 videre i  samtalen.
 
Hvis forelderen tror at barna skjermes, er det viktig å fokusere på 
 konsekvensene av rusbruken / de psykiske vanskene. «Hvordan blir formen 
til forelderen (sløv, humørfylt, aktiv, sint)? Når står forelderen opp? Hva 
orker/orker ikke  forelderen? Blir barna fulgt til barnehagen? Er det 
 forandringer i rutiner og planlagte  aktiviteter, økonomiske prioriteringer, 
besøkende/ikke besøkende i hjemmet? Hvordan reagerer partneren og andre 
i familien?”
«Hvordan tror du dette har påvirket personene rundt deg?»
«Tror du barna dine merker noe av dette?»
« Kan barna risikere å få forklaringene i uheldige situasjoner (fra leke-
kamerater, fra familiemedlemmer, fra naboer)?» 

Uttrykk forståelse for 
 forelderens standpunkt

Informer om tilbudet  
hos dere

Sjekk med andre 
 instanser

Bruk konkrete eksempler  
når du forklarer hvorfor du  
er bekymret

Hva er grunnen til  
forelderens standpunkt?

Forelderen tror barna  
er skjermet
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Følg opp med en ny samtale – IKKE SLIPP HER!
Tenk prosess og gartnerarbeid – så frø og la tanken spire. Husk at Ting Tar 
Tid i endringsprosesser!
Undersøk likevel om barna trenger akutt hjelp, om de er alene hjemme osv.

Diskuter bekymringene dine med kollegaer (barneansvarlig, leder og andre). 
Ikke stå alene med vurderingen og bekymringen din. 

Dersom du som helsepersonell er bekymret for barna, og foreldrene ikke 
ønsker å samarbeide, skal du vurdere å melde fra til barnevernstjenesten. 
Barnevernet har myndighet til å undersøke og kompetanse til å vurdere om 
barnas behov er tilstrekkelig ivaretatt. Dersom du er i tvil, bør saken drøftes 
anonymt med barnevernstjenesten. ABC-modellen (se side 2 i heftet) kan 
være et nyttig  redskap for å vurdere dette.

Diskuter gjerne saken anonymt med barnevernet før du sender melding, få 
råd om hva som er viktig informasjon, og beskriv tydelig og konkret hvorfor 
du er bekymret for barna. Orienter lederen din om behovet for å melde fra 
til barne vernet. Det anbefales at lederen skriver under på meldingen. Husk 
likevel at du har et individuelt ansvar for at bekymringen din meldes til 
barnevernstjenesten.

Foreldrene skal informeres dersom det blir sendt melding til  barnevernet. 

Forelderen mener  
barna vet nok

Forelderen ser ikke  
barnas behov

Spør kollegaene dine om råd

Er det behov for å melde  
fra til barnevern-tjenesten?

Hvis forelderen mener at barna er for unge til å forstå, må dere legge vekt på 
barnas utvikling og behov, og at barna er svært sensitive for forandringer hos 
foreldrene / tar ansvar / blir flinkis / blir sinte / påtar seg skyld / er skamfulle 
over forelderen og situasjonen sin / blir alene med bekymringene. (Se også 
Del 2.2 a) i heftet.)
«Hvilke forklaringer har barna fått?» «Hva vet barna allerede?»

Hva tenker forelderen om hvilken informasjon vi ønsker å gi barna? «Har du 
tanker om hva den lovpålagte informasjonen innebærer?» 
Loven sier at barn trenger informasjon om: hvorfor forelderen er i  behandling, 
litt om hvordan sykdommen påvirker forelderen, årsaken til sykdommen og 
behandlingen, at sykdommen ikke er barnas skyld. Barna skal få vite når de 
kan treffe forelderen, hvor de selv kan få hjelp, og hvor de skal være når 
 forelderen er i behandling. Er det andre ting forelderen mener at barna 
 bekymrer seg for? (Se også Del 2.2 a) i heftet.)

«Hvilken metode kan være nyttig for barnet ditt?» Å snakke sammen, det at 
barna får se med egne øyne (besøke behandlingsenheten, se bilder), tegne 
 (oppgaver på www.hvemkanhjelpejesper.no), leke/dramatisere aktuelle 
 episoder, lese (materiell kan bestilles på www.vfb.no), se film (For førskole/
barneskolebarn: Hvem kan hjelpe Jesper? For ungdomsskolebarn: Pitbull-
Terje). Gjør deg kjent med materiellet før det tas i bruk. Se også Del 3 
Barnespor 3 – Guide til barnesamtaler side 24.
 
Berøm forelderen for å tenke på barnas behov, og spør etter grunnen til det. 
Vis undring for hvordan forelderen gjorde dette – lytt og spør! 
Bruk samme framgangsmåte som oppfølging under punkt a) i heftet.

Finn ut hvor godt forelderen kjenner barna sine: Trivsel i skole / barnehage 
og hjemme, har barna kamerater – hvor mange/hvem er de, hva liker barna 
å holde på med, hva ønsker barna seg, hva er trygghet for barna dine m.m. 
Disse  opplysningene kan bekrefte eller avkrefte bekymringen din.

Kartlegg forelderens dagsrytme, og knytt bekymringen din til konkrete 
situa sjoner som kan oppstå: «Hva skjer dersom barnet ditt blir syk/må til 
lege, og du er ruset/ikke kan kjøre bil?» «Hvordan vil du skjerme barna dine 
dersom  personer fra rusmiljøet oppsøker deg og lager bråk?» 
Du som behandler må vurdere forelderens evne til å forstå og beskytte barnet 
sitt.

Kanskje kan den andre forelderen eller andre familiemedlemmer være en 
 inngangsport til barna: «Jeg forstår det slik at du mener barna ikke trenger 
 informasjon. Siden jeg fortsatt er bekymret for barna dine, vil jeg gjerne at 
(du og) jeg kan diskutere dette med partneren din/den andre forelderen, 
eller andre som kjenner barna. Er det greit for deg?»

Forelderen mener barna 
er for unge

Forelderen vet ikke hvordan 
han eller hun skal informere 
barna

BARN
skal sette spor etter seg  
i voksenbehandlingen!
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2.3 Samtale med pasienten og partneren / 
den andre forelderen – parsamtale der barnas 
informasjonsbehov står i sentrum

Avtal med forelderen hvem som skal invitere den andre forelderen. Reflekter 
rundt hva som kan være nyttig å si, samtidig som den andre forelderen får 
forklart formålet med invitasjonen på en tydelig måte. En forsamtale gir den 
andre forelderen mulighet til å lufte eventuelle frustrasjoner før samtalen om 
barna. Dersom den andre forelderen trenger noen dager på å bestemme seg, 
avtal å ringe tilbake på et bestemt tidspunkt.

Partneren kan føle at det er en allianse mellom pasienten og deg som helse-
personell. Det kan være greit å spørre om partnerens opplevelse av det å bli 
 invitert. «Jeg har bedt om en samtale med dere to, dere har jo et barn 
 sammen.» «Du lurer kanskje på hvorfor du er her?» «Du vet at jeg og 
 partneren din  (pasienten) har snakket sammen før. Vi har blant annet 
snakket om barna deres og hvordan de opplever at NN (pasienten) sin 
 tilstand påvirker dere i familien. Vi håper derfor at du kan være med å 
 vurdere hvordan vi kan hjelpe dere i familien også?» «Vi skal snakke om 
barna deres kan trenge å vite litt om hvorfor NN (pasienten) er sliten / trist 
/ svimmel / ustø / snakker utydelig / forsvinner hjemmefra ...». (Konkretiser 
det du tror barna merker.) «Tror du barna har lagt merke til noe av dette?»

Det kan være lurt med to behandlere i samtalen som har fokus på hver sin 
part/person. Det blir lettere å ivareta begge parter. Dere som helsepersonell 
må  planlegge dette sammen i forkant. 

Partneren skal ivaretas, men det er viktig å ha barnet i fokus. Partneren kan 
ha behov for å diskutere egne utfordringer som partner, og det kan være 
greit å minne om formålet med samtalen.
Partneren trenger også informasjon om behandlingen og barnas behov (slik  
som pasienten). «Har du som partner behov for en samtale alene med en av 
 behandlerne her?»

I slike parsamtaler bør andre temaer, utfordringer eller konflikter parkeres: 
«Jeg forstår at dere har behov for å snakke om problemene mellom dere, og 
jeg kan gjerne hjelpe dere med å ordne en avtale for dette. I denne samtalen 
er det  derimot barna deres som er temaet.» 

Bruk samme framgangsmåte som for samtale alene med pasienten, Del 2.2 
a) i heftet.

Spør konkret om hva usikkerheten består i. Hvem av foreldrene er usikker? 
Bruk god tid. Dersom foreldrene er uenige om hva barna skal vite, henvis  
til  anbefalinger i helsepersonelloven. Start med det de er enige om, og se  
på  fordeler/ulemper med de andre delene. Bruk gjerne hjelpemidler, for 
 eksempel filmen Hvem kan hjelpe Jesper? fra Voksne for barn.

Ivareta partneren

Forsamtale med den 
andre forelderen

Konflikter mellom 
foreldrene

Når foreldrene er enige  
om å informere barna

Når foreldrene er  
usikre på om barna  
bør få informasjon

Legg vekt på barnet i 
samtalen

Bruk ellers samme framgangsmåte som for samtale alene med pasienten,  
Del 2.2 b) i heftet.

Vurder om samtale hver for seg kan være hensiktsmessig. 
Bruk tid og tenk prosess. 
Vurder om det kan være nyttig å være to behandlere.
Bruk ellers samme framgangsmåte som for samtale alene med pasienten,  
Del 2.2 c) i heftet.

Når foreldrene ikke ønsker 
at barna får informasjon
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Opplæring

Gruppetilbudet

Tidsramme

Antall gruppeledere

Dokumentasjon

Starten

2.4 Barnespor 2 i foreldregruppe

Formålet med samlingen er at foreldrene ser behovet for å informere barna, når 
foreldre sliter med rus og/eller psykiske vansker. 
Målgruppen er foreldre som er til behandling / i kontakt med hjelpeapparatet.
Dette kapittelet innholder tips til oppfølgingssamlinger i foreldregruppen. Det er 
da naturlig å legge mer vekt på foreldrerollen.

Hva bør du tenke gjennom i forkant av gruppesamlingen?

Bli med en kollega med erfaring – for å se og lære. Personer med erfaring  
kan også leies inn, for veiledning og for å starte opp observasjonslæring, og 
 deretter gradvis involvering av personalet og for veiledning på egen innsats.

Er dette en åpen gruppe der deltakere blir skiftet ut? Åpen gruppe er godt 
egnet til å diskutere hvorfor barn trenger informasjon.
Er dette en lukket gruppe med faste deltakere som møtes over tid? Dette er 
mest brukt i langvarig behandling og i terapeutisk tilnærming.
Hvor mange ganger skal gruppen møtes? Tenk prosess der innholdet starter 
forsiktig, stiger mot en topp og deretter flater ut. Dette gjelder for enkelt-
samlinger og i det mer langvarige gruppetilbudet.

Undervisningsøkt kan brukes som innledning til samtalen (film, fortelling, 
 informasjon om lovverket eller rettigheter m.m.).
Kreativ metode kan med fordel benyttes i langvarige gruppeprosesser: 
 Forelderen får bruke kreative metoder for å uttrykke følelser/opplevelser 
(tegne/male,  danse, lytte til musikk, skrive, lage mat sammen m.m.) Det å 
bruke barne tegninger, barnebøker/bilder, og dele opplevelser fra egen barn-
dom kan også være nyttige innfallsvinkler.

Ca. 1–2 timer til hver gruppesamling, inkludert pause.
Sett av tid til praktiske forberedelser og til at gruppelederen får forberedt seg 
mentalt.
Sett av tid til at gruppelederen får gjort nødvendig etterarbeid og evaluering.

Det anbefales å være to gruppeledere. Lederne må planlegge sammen: mål-
setting, rollefordeling, plassering i ringen, hvordan de skal håndtere ulike 
situa sjoner som kan oppstå m.m. 
Vurder antall fagpersoner i forhold til antall foreldre. Skal det være observa-
tører / reflekterende team / andre til stede? Husk å orientere foreldregruppen 
om hvorfor de andre er til stede, og hvilken rolle de har i samlingen.

Dersom en av gruppelederne skal skrive rapport underveis, skal dette 
forklares til foreldregruppen. Rapporten kan eventuelt føres i etterkant av 
gruppemøtet. Noen bruker egen gruppelederbok. Aktuelle hendelser kan 
føres i journalen til den forelderen det gjelder.

Grupperegler

Hjelpemidler og tips til 
samtalen

Reaksjoner fra  
foreldrene

Rommet skal være ryddig, stoler i ring, aktuelt materiell er tilgjengelig, ev. 
musikk står på osv. Gruppelederne sitter klar (så dere kan bestemme plas-
seringen av gruppelederne i ringen). 
Gruppelederen presenterer seg (navn, bakgrunn, personlighet). Dette blir så 
en mal deltakerne kan bruke når de skal presentere seg.
Forklar formålet med gruppesamlingen på en tydelig måte.
Dialogen er ofte lederstyrt i starten, men det er ønskelig med mest mulig 
 deltakelse fra de andre i gruppen.

Gruppen lager grupperegler som kan henges på veggen. Reglene kan inne-
holde:
-  moralsk taushetsplikt (ikke snakk med andre eller seg imellom om det 

som skjer i gruppen utenom gruppemøtene)
- møte presis, ha respekt for andres tid
-  legg igjen mobilen på rommet eller stå på lydløs (dersom noen venter en 

viktig telefon, skal det opplyses om det før møtet)
- snakke i tur og vise respekt for hverandre
- regler for å ta ordet
- tidsavgrense gruppemøtet (1–2 timer)

Beskrive hvordan du har det ut ifra «værmeldingen».
Bruk ting som symboliserer temaet: «Nå vil jeg dele hjertet mitt med dere», 
sende rundt symbolet. «Den jeg kaster bamsen til, forteller om barna sine ...»
Det kan være nyttig å avgrense taletiden til to minutter.
Det kan være vanskelig å starte dialogen om enkelte temaer, men stillhet er 
også viktig: «Det ser ut som gruppen har behov for å tenke litt ...»
Møt følelser med: «Har du lyst til å dele noe av det med oss?» «Tror du at du 
er alene om å ha det slik?» «Jeg skjønner at din situasjon ikke er lik, men er 
det noe du kjenner deg igjen i likevel?» «Det virker som du ble trist av å se 
filmen. Hvordan reagerer dere på filmen vi viste? Var det rett av oss å vise 
den?»
Når noen snakker lenge og mye: «Skal vi høre hva andre tenker om det du 
har sagt?». 

Vær forberedt på ulike reaksjoner fra foreldrene. Enkelte kan blant annet få 
reaksjoner over egen barndom. Orienter deltakerne om at det er lov å be om 
pause dersom noe blir vanskelig. Dersom noen tar opp noe utenom temaet, 
kan du si: «Jeg forstår at du har behov for å snakke om det som opptar deg 
nå, og jeg kan gjerne hjelpe deg med å ordne en avtale for det etterpå. Men 
nå skal vi fokusere på barna.» 
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3.1 Noen generelle tips til samtalen med barna

Før barnesamtalen gjennom føres, skal barnet få vite at forelderen ønsker at 
barnet skal få informasjon, og at det skal få mulighet til å snakke om det det 
er opptatt av. Derfor er det fint om omsorgspersonen selv er tilstede i 
 samtalen med barnet og selv kan fortelle det om det du som behandler og 
forelderen selv har avtalt på forhånd. Uansett må forelderen si til barnet at 
det kan snakke fritt og spørre om det det er opptatt av.
Det er fint om forelderen sier at en slik prat er bra for barnet og at barnet 
kan spørre om alt det det lurer på. Det er også fint om forelderen sier til 
barnet at det kan få snakke med en behandler alene om det vil det. Som 
behandler kan det være lurt å spørre forelderen i forkant av samtalen: «Hva 
er det verste barnet ditt har opplevd?» Si til barnet at forelderen har fortalt 
dette – da er det lettere for barnet å forstå at det er greit å fortelle om ulike 
hendelser, det verste er allerede kjent. Samtidig er det viktig å være klar over 
at barnet kan ha andre opplevelser av hva som er det verste.

Forklar barnet litt om situasjonen: «Du lurer sikkert på hvorfor du er her? 
Det er fordi mamma trenger hjelp til å slutte med tabletter. Og når foreldre 
har sånne problemer, blir det vanskelig for barna også.» «Vi har snakket med 
mange barn, og de sier at det er godt å få vite litt mer, og noen synes det er 
fint å få spørre om det de lurer på. Mamma og jeg har snakket sammen før, 
og mamma tror også at dette vil være bra for deg. Ikke sant, mamma?» Det 
er helt nødvendig at mamma da bekrefter dette. «Før vi bestemmer oss, kan 
jeg si litt om hvordan vi bruker å gjøre det hos oss. Jeg pleier å fortelle litt om 
hvordan foreldre kan forandre seg når de bruker tabletter, hva barna kan bli 
bekymret for, og hva de tenker på. Kanskje kjenner du deg igjen i noe av 
dette? Vi kan gjerne snakke om dette sammen med mamma. Noen ganger 
synes barn at det er bedre å snakke med oss alene. Du bestemmer.» 
Hva vil barnet? Er det greit for barnet med denne samtalen?
Husk å ta barnets perspektiv!

Begynn med å lage en hyggelig atmosfære. Det kan være lurt å starte med 
litt frukt eller kjeks. Barnet husker ofte at det har fått mat – at behandleren 
var «den ene som så meg». Et annet alternativ er å starte med en liten  aktivitet, 
en lek eller en omvisning. Tenk også på at rommet dere møtes i, bør være 
 hyggelig, slik at barnet føler seg velkommen. For eksempel kan en bamse 
gjøre en stor forskjell.

Forelderen / omsorgs-
personen deltar i samtalen

Lag en hyggelig atmosfære

Del 3 Barnespor 3 – Guide til barnesamtaler
Barnespor 3 – inneholder forslag til hvordan du kan forklare barn ulike begreper 
de møter på innenfor rusfeltet og psykisk helsevern. Dersom barn trenger mer 
oppfølging som følge av at forelderen sliter, skal de henvises til aktuell instans.  
I denne guiden finner du noen ganger ulike forklaringer på samme ord, og du 
som behandler må avklare med foreldrene hvilken forklaring som bør brukes 
overfor det enkelte barn.
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Det kan være lurt å starte samtalen med et ufarlig tema, og da gjerne med 
noe positivt forelderen har fortalt om barnet. «Mamma har fortalt at du 
liker å spille fotball, det gjorde jeg også da jeg var på din alder. Hvilket lag 
spiller du på?» 

Det du sier til barna / forklarer må være sant – det største sviket er når 
 voksne lyver for å skjerme barna.

Bruk eksempler fra andre barn – du finner noen i boken Hvorfor spurte 
ingen meg, (Ruud 2011, side 188): «For en stund siden møtte jeg en gutt – 
ja, han var på din alder. Han hadde en pappa som var manisk-depressiv, som 
din pappa. Vet du hva han fortalte meg? Han sa at han ofte ble så flau over 
 pappaen sin, fordi han snakket så mye og var annerledes enn andre pappaer. 
Han syntes det var flaut når pappaen var med på fotballkamper, men det 
torde han ikke si til foreldrene sine.» 

Ta utgangspunkt i noe konkret – bilder, film, tegneaktiviteter, leker – særlig 
overfor små barn, men store barn kan også ha behov for konkrete symboler 
for at budskapet skal bli tydelig.

La barnet trekke et tema – se figur 2. Lag små lapper med temaer som barn 
ofte lurer på. La noen av lappene være blanke, slik at barnet kan fylle inn 
egne temaer. La barnet få velge hvilket tema det vil starte med, eller snu  
lappene og la barnet trekker en vilkårlig lapp.

Figur 2  

Temaer som det er viktig å snakke med barnet om

Om forelderen
• hvordan tilstanden til forelderen er, forklar litt om symptomene
• hva som kan ha forårsaket tilstanden
• hva slags behandling som gis, og hvor lenge behandlingen varer
• hvordan forelderen blir ivaretatt
• hvordan tilstanden påvirker forelderen, barnet og familien
• hvordan muligheten for besøk/samvær er, og hvordan det skal foregå

Om barnets egen situasjon
• hvem som skal ta vare på barnet
• hva som er normale reaksjoner hos barn
• hvorfor forelderens tilstand ikke er barnets skyld
• hvor barnet kan få hjelp
• hvorfor barnet ikke kan hjelpe forelderen med å bli frisk
•  hvorfor barnet har lov til å være glad, være sammen med venner og gjøre 

hyggelige ting
•  hvem andre som kjenner til forelderens tilstand, og hvem barnet kan 

snakke med 

Vær ærlig

Bruk eksempler fra andre

Ta utgangspunkt i konkrete 
ting / konkrete symboler

La barnet trekke et tema 
det vil starte med

Hva kan 
barna gjøre?

Hvem kan 
hjelpe?

Behandling

Rusmidler

Følelser/

Skyldfølelse

Hva kan 
barna gjøre?

Hvem kan 
hjelpe?

Behandling

Rusmidler

Følelser/

Skyldfølelse

Start enkelt og ufarlig

SITAT
Pappa vil ikke være sammen 
med meg, han ligger bare på 
sofaen med ryggen til stua. 

Hans, 8 år.
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Barn tar ofte stort ansvar for foreldrene sine og for oppgaver hjemme. «Noen 
barn bruker å hjelpe til hjemme, passe søsken, lage mat, vaske klær, rydde. 
Noen går ut, noen tømmer ut flasker ... Kanskje du kjenner deg igjen i noe 
av dette? Mamma har fortalt at du ... Hva gjør du da? Hva tenker du på da?» 

Bekreft det barnet gjør og hjelper til med – «jeg har forstått at du ofte er 
den som lager middag hjemme. Det er kanskje greit å lære seg å lage mat, 
samtidig som det kan bli litt mye ansvar?» (Ruud, 2011). Ikke si til barnet at 
det ikke må gjøre så mye hjemme, det eneste man oppnår med det, er at 
barnet slutter å fortelle om det, for det er jo ingen andre som gjør jobben 
hjemme. Hjelp heller til med å finne ut hvem som kan avlaste. «Det er noe 
vi kaller barneansvar og noe vi kaller voksenansvar. Har du hørt om det? 
Barneansvar er slikt som at du rydder på rommet ditt, mens voksenansvar 
kan være å betale regninger og handle mat. Når mamma ikke klarer dette, da 
skal mormor hjelpe til.» 

Når forelderen eller andre er til stede i samtalen, kan det være en ide at de 
forteller litt først. Så kan behandleren og barnet snakke sammen om det 
som ble sagt. «Pappa mener at han ikke drikker så ofte. Jeg vet at mange barn 
forstår mer enn foreldrene tror. Ofte ser de at foreldrene forandrer seg, noen 
finner flasker som er gjemt under sengen, noen barn slår ut sprit og kaster 
tabletter ... kanskje du kjenner deg igjen i det? Når denne refleksjonen pågår, 
skal ikke pappaen avbryte og heller ikke forlate rommet.

Våg å vente på svar og tål stillhet, barnet må få tid til å tenke gjennom og 
bearbeide det dere snakker om. Å gjenta det som har blitt sagt (refleksjon fra 
MI, Ivarsson 2010) kan bidra til at barnet sier mer. 
Dersom praten stopper opp, kan du være på tilbudssiden. «Er det noe jeg 
kan gjøre for at det skal bli enklere for deg?» Kanskje kan det være lurt med 
en pause, å gjøre noe annet og skifte arena. Et annet altvernativ er å gi barnet 
en ny avtale.

Spør barnet om det kunne tenke seg å snakke mer om situasjonen hjemme. 
Si at du ringer om noen dager for å høre hvordan barnet har det, eller om det 
lurer på noe. Send med brosjyrer eller informasjon om nettsider. Nevn  andre 
barnet kan prate med for eksempel en lærer, helsesøster eller andre som 
barnet har tillit til (husk å samarbeide med foreldrene om dette), og hjelp 
gjerne til med å ordne en avtale for barnet.

Dersom du er bekymret for barnets sikkerhet, bør du utforske situasjonen 
nærmere. Dersom du snakker med barnet alene, kan du spørre: «Er det 
trygt for deg når du kommer hjem i dag?» «Skal vi ringe noen?» «Trenger du 
noen andre å snakke med?» Følg magefølelsen din og snakk med kollegaer 
eller barnevernstjenesten.

Barn kan trenge tid til å ta inn og forstå det som blir fortalt, og det er vanlig 
at nye spørsmål dukker opp etter hvert. Derfor kan det være lurt å gjøre noe 
sammen med barnet etter samtalen. Likevel er det ikke alltid at behandlerne 
er tilgjengelig når barnet trenger det. Avtal gjerne med noen andre, noen 
barnet har tillit til (bestemor, tante, nabo, helsesøster m.m.) slik at barnet 
har mulighet til å snakke med dem i etterkant av samtalen.

Bekreft det barnet hjelper 
til med

Reflekter over det som  
blir sagt

Ta deg tid til å vente  
på svar

Hvor kan barnet få hjelp?

Er du bekymret for barnets 
sikkerhet?

Hvem andre kan barnet 
snakke med

Sikkerhetsplan

Involver barna i 
 behandlingen til forelderen

En sikkerhetsplan er en plan som lages for å hjelpe barnet dersom nye 
rusepisoder oppstår. Vi kan sammenligne det å ha en slik plan med det å ha 
en brannalarm (se også angst på side 37). Konkrete strategier i en slik plan 
kan være at barnet får tillatelse til å kontakte noen i hjelpeapparatet, ringe en 
slektning eller oppsøke en nabo som er kjent med situasjonen. Det viktigste 
er at barnet føler seg trygt og vet hva det skal gjøre hvis det oppstår nye 
rusepisoder (Amundsen og Melkeraaen 2015)
Lag en plan for hva barna skal gjøre «Hvis det skjer igjen». Involver  forelderen 
slik at den kan bidra med løsninger.

For de fleste barn og ungdommer er det viktig med informasjon og det er 
betryggende for dem å se omgivelsene der forelderen er til behandling, og 
hilse på de menneskene som hjelper forelderen. Et hyggelig smil og en god 
kommentar kan være mer verdifullt enn all noe annet.

«En del behandlingssteder ønsker at barna, og de andre i familien, skal være 
med i noe av behandlingen. Det er fordi mange barn, og voksne, som har 
noen de er glad i, som ruser seg, ofte bekymrer seg og lurer på mange ting 
som de ikke tør å spørre om.» Fortell om hvordan familien blir involvert hos 
dere. «Det er mange barn som har vært hos oss, og de er ofte redde, har 
 skyldfølelse, er flaue, er sinte, har vondt i magen eller hodet eller synes skolen 
er vanskelig ... Noen lurer på hvorfor mamma eller pappa ikke bare kan 
slutte å drikke eller bruke narkotika. Noen blir veldig lei seg når mamma har 
lovet å ikke drikke mer og men gjør det likevel. Det er nok slik at mammaen 
ønsker veldig å slutte, men så ble det vanskeligere enn hun trodde ... Når 
barna er på besøk hos oss, kan de få se hvordan det ser ut der mamma får 
hjelp, og de kan få snakke med noen som jobber her.» 

Det er verdifullt å treffe andre barn og ungdommer som er i samme 
 situasjon, så hvis det er mulig, bør det legges til rette for slike møter.
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3.2 Tilpasse forklaringene til barnets alder

Hvor modent barnet er, betyr mer enn hvor gammelt det er. Derfor bør alle 
samtaler med barnet avtales og planlegges med foreldrene. Foreldrene 
 kjenner barnet og kan bidra med avgjørende informasjon om både situas-
jonen hjemme og hvor modent barnet er. 

• Hva vet barnet allerede?
• Hvilke ord har dere brukt? Hvilke ord vil barnet forstå?
• Hvilke symptomer hos forelderen er «synlige» for barnet?
• Hva har barnet opplevd?
• Hvilke episoder kan vi snakke med barnet om?
• Hvordan kan vi forklare dette slik at barnet forstår det?
•  Hvordan kan vi generalisere og normalisere reaksjoner og følelser hos 

barnet?

Avklar med foreldrene om dere kan bruke eksempler fra andre barn, eller 
konkrete verktøy dere kan bruke i samtalen med barnet. Vis respekt for 
foreldrenes meninger. Barnet vil legge merke til det dersom det er  uenigheter 
mellom foreldrene og behandleren.
I kapittel 2.2 a) står det mer om planlegging av barnesamtalen.

Det er viktig at foreldrene vet hva du sier til barnet. Dessuten bør du ikke ha 
hemmelige møter med barnet og på den måten påføre barnet nye hemme-
ligheter som det ikke kan snakke med foreldrene sine om. I mange tilfeller 
vil det være best at du og foreldrene snakker med barnet sammen. Foreldrene 
kan da forklare at det er i orden at barnet snakker med deg, og at barnet har 
lov til å spørre om alt det lurer på. 
Ofte dreier det seg om å gi familien et hverdagslig språk som de kan bruke 
på det som skjer. Det er viktig å være oppmerksom på at familiene kan ha 
ulik kultur og forståelse for det å slite med rus eller psykisk helse.

Barn som er like gamle, er ikke nødvendigvis på samme nivå når det gjelder 
modenhet. Derfor er det ikke sikkert at en metode som passer for ett barn, 
også passer for et annet. Det kan likevel være nyttig å sette seg inn i alders-
spesifikke trekk (Ulvund 2009). Nedenfor har vi prøvd å vise til tilnærmings-
metoder for ulike aldersgrupper. Det vil imidlertid være mest nyttig å avtale 
med foreldrene hvilken metode som vil gi mening for det enkelte barn.

Barn i førskolealder lærer best gjennom lek, og vi bør tilstrebe en slik 
tilnærming når vi skal prate med barnet. 

Barnet trenger også å vite hvorfor forelderen strever, og det trenger å vite 
litt om behandlingen og hvor lenge den varer, om de kan treffe  forelderen 
og hvordan det i så fall vil skje, og eventuelt hvem det skal være hos når 
det ikke er med forelderen. 

Bruk få ord og hjelp heller barnet til selv å sette ord på det som er 
 vanskelig. Ta utgangspunkt i her-og-nå- situasjoner, i konkrete hendelser 
som ligger nær i tid, og gjerne i hendelser fra barnets egne opplevelse. 

Spørsmål som kan brukes 
når du forbereder samtalen 
med barnet

Tips til samtaler med barn  
i førskolealder

Tips til samtalen med barn 
i barneskolealder

Tips til samtaler med  
ungdommer i ungdoms-
skolealder

Det er konse kvensene som har størst betydning for førskolebarna, det de 
ser og opplever. «Hvorfor gråter mamma? Hva gjør du da?» Det er fint å 
bruke bilder for å snakke om følelser, for eksempel kan barnet lete i uke-
blader etter noen som er glade eller triste. «Hva gjør deg glad?» 

Det kan være stressreduserende å tegne. Tegn sammen med barnet  basale 
følelser som det å være sint, være redd, være lei og være glad. Tegn gjerne 
en kakemann og la barnet tegne inn hvor de ulike følelsene er: «Hvilken 
farge har den følelsen?» Det kan også skape god kontakt og være stress-
reduserende å lese eller se i bøker, se film, spille spill eller bygge lego 
sammen.

Boken og filmen Hvem kan hjelpe Jesper? kan brukes som utgangspunkt 
for å snakke med barnet om hvordan de opplever hverdagen sin. 

Barn i barneskolealder trenger å bli forklart at tilstanden til forelderen 
ikke er deres skyld, og at de har rett til å være glade og gjøre hyggelige 
ting.

Bruk eksempler fra barnets hverdag, og ta utgangpunkt i det barnet 
 forteller – bruk gjerne barnets egne ord. For eksempel kan du sammen-
ligne rusav hengighet med allergi. «Du tåler ikke å spise nøtter. Da blir du 
svimmel og kvalm. Pappa tåler ikke å drikke øl.» 

Prøv å ufarliggjøre forelderens tilstand. Fokuser på hvordan det bør være, 
og hva som kan gjøres for å gjøre situasjonen lettere.

Bruk fire A4-ark og et ansikt på hver av dem: ett som smiler, ett som er 
sint, ett som er lei seg og et som er redd. Legg arkene på gulvet. La barnet 
trekke lapper som beskriver ulike sitasjoner: «Mamma ligger i sengen sin 
og gråter.» Be barnet gå til den følelsen det får da. «Hvor kjenner du det 
i kroppen? Hvordan kjennes den følelsen?»

Ungdommer er ofte opptatt av om tilstanden er arvelig eller smittsom (se 
side 24). De er opptatt av å bli behandlet som ungdommer, og ikke som 
barn. Bli enig med ungdommen om hvilke begreper dere skal bruke, og 
spør konkret om hvordan han eller hun forstår de enkelte begrepene. 

Ungdommen trenger også å få snakke om konsekvensene av foreldrenes 
 tilstand. «Det er ofte pappa sier at han skal komme på fotballtreningen, 
men så klarer han ikke å holde det. Hvordan er det for deg?» Det er 
 verdifullt å framheve gode minner. «Kan du fortelle om en gang da  pappa 
kom til  fotballtreningen?»

Noen ungdommer har selv erfaring med psykiske vansker eller bruk av 
rusmidler. «Har du prøvd rusmidler selv? Hvordan var det?» «Har du 
venner eller noen andre som har angst?» Noen ganger kan ungdommens 
egne erfaringer sammenlignes med forelderens tilstand og det som skjer 
hjemme. «Hva er likt? Hva er ulikt?»
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Ungdommer kan også ha nytte av å bli kjent med hvilke lover som 
gjelder, og hvorfor de finnes. Det er dessuten viktig at ungdommer får 
vite hvor de selv kan få hjelp.  

Lag en kriseplan sammen med ungdommen. «Hva kan du gjøre hvis det 
skjer igjen?»

3.3 Hvordan kan du forklare ulike ord og 
 begreper for barn? 

I dette kapittelet finner du tips til hvordan du kan snakke med barna om 
rusmiddelproblemer, og hvordan du kan forklare ulike ord og begreper de 
kan møte på. Forklaringene nedenfor er ment å være en starthjelp – de er 
ingen fasit. Vi minner om at hvilken forklaring du velger, bør avtales med 
foreldrene. Det er som oftest foreldrene som kjenner barnet best, og har den 
beste forutsetningen til å finne en forklaringsmodell som blir forståelig for 
det enkelte barn.

Rus – hva er det?

Finn ut hva barnet allerede vet. Spør barnet om hvilke rusmidler det kjenner 
til, og hvordan disse rusmidlene virker? Hvorfor bruker noen rus? «Noen 
rusmidler, som hasj, amfetamin og heroin, er ulovlige i Norge.» «Når man 
bruker rusmidler, kan det være forskjellig hvordan man forandrer seg» (her 
kan det være lurt å nevne ett og ett rusmiddel).
«Noen kan bli glade og litt muntre/tøysete, men på en rar måte. Kanskje blir 
vi flaue?» «Noen kan bli sinte og irriterte uten at vi vet hvorfor, og vi blir 
kanskje redde eller usikre?» «Noen kan bli trøtte eller ute av stand til å orke 
noen ting, og kanskje blir vi lei oss eller bekymret.» «Noen kan bli sløve og 
triste.» 
Finnes det andre former for rus som er bra? «Noen sier at ekte rus er å ha det 
gøy, for eksempel som når de hopper på trampoline, da er det som om 
 munnen smiler av seg selv og de kjenner seg glade. Noen sier at det å høre 
fin musikk er som rus, andre opplever det å være forelsket som rus, og noen 
synes at det å score mål er som rus – er det noe du kan komme på?»

«Det er mange voksne som drikker alkohol, og mange tåler det fint. Når man 
drikker for mye alkohol eller drikker alkohol for ofte, kan det bli vanskelig å 
gjøre mamma-/pappa-ting – som å stå opp om morgenen, lage frokost og 
matpakke, leke, hjelpe med lekser og trøste ...» Fokuser på endring av atferd 
– før, under og etter rusinntak. 
«Når en person ruser seg så ofte og så mye at det blir problemer av det  
– enten i familien eller på jobben eller i form av at kroppen tar skade av det 
– kaller vi det rusmisbruk» (se Voksne for barn 2007). 

Rusmisbruk kan også forklares nesten som en kamp mellom det gode og friske 
og det onde og syke. Figur 3, 4 og 5 viser ulike måter å illustrere dette på.

Rusmisbruk / rusproblem

Figur 3

Pappa som to personer: Hvordan er disse? Hvordan ser de ut, hva gjør de, 
hva sier de ...?

Skriv inn punktvis hvordan pappa 
er da:

Skriv inn punktvis hvordan pappa 
er da:
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Når mamma har en dårlig dag / 
er syk:
Skriv inn hvordan dagen er fra 
start til slutt. Start med:

• Hvem vekker deg?
•  Hva kjenner du inni deg på 

slike dager? 

Når mamma har en god dag / 
er frisk: 
Skriv inn hvordan dager er fra start 
til slutt. Start med:

•  Hvem vekker deg? (morgenstell, 
frokost, stemningen m.m.)

•  Hva kjenner du inni deg på 
slike dager? (følelser – hvor 
kjenner du dem?)

Avhengighet

Figur 4

Barnet får fortelle om en dag når mamma er frisk, og en dag når mamma  
er syk, og vi hjelper barnet med å se forandringene som skyldes rusen/ 
sykdommen:

Vær oppmerksom på at enkelte barn opplever at også de gode dagene er 
vanskelige. De klarer ikke / tørr ikke å glede seg over situasjonen, men venter 
på neste «dårlige dag».

? ?

«Pappa har på en måte to følelser – den ene er grønn og vil at pappa skal være 
edru og snill og god mot barna sine, leke med dem, gå på jobben, kjøre bil, 
handle, smøre matpakke, hjelpe til med lekser, trøste og gjøre andre pappa-
ting. Den forteller pappa at Per blir lei seg når pappa drikker, og at det ikke 
er bra for pappa med alkohol. Den grønne følelsen sier at pappa må være 
sterk og ikke drikke mer. Hva skal vi kalle den følelsen, synes du? Den andre 
følelsen er rød, den prøver å lokke pappa til å drikke, den sier at pappa liker 
godt alkohol, at det ikke gjør noe at han drikker, og at pappa skal gjøre det 
han har lyst til. Den sier også at pappa ikke skal bry seg om at barna eller de 
andre blir redde eller lei seg. Hva skal vi kalle denne følelsen? Disse to 
følelsene kjemper om å få pappa til å gjøre det de vil.» 
De to variantene av samme person kan også omtales som ja-person og nei-
person, gode og onde krefter eller en god person og en dårlig/slem/ond/ 
person – snakk med foreldrene om hvilke begreper som kan være mest 
forståelige for barna.

«I behandling er det viktig å gjøre den gode personen så stor som mulig, slik 
at pappa hører mest på den, og den onde personen så liten som mulig, og 
mest mulig usynlig.»

«Det er mange voksne som drikker alkohol og mange tåler det fint. Det er 
ikke det samme som å være alkoholiker. Når man drikker for mye alkohol 
eller drikker alkohol for ofte, kan man bli noe som heter avhengig. Da  vokser 
tanken på alkohol seg større og større, og etter hvert kan den bli så stor at det 
ikke er plass til så mange andre tanker. Da gjør den voksne nesten alt for å få 
tak i alkohol (eller narkotiske stoffer), og bryr seg lite om hvordan andre har 
det. Mange har lyst til å slutte, men det kan være vanskelig.» Prøv å 
 sammenligne med barna: Er det noe de ikke klarer deg uten? Telefonen, 
iPad, dataspill, godteri ... «Vi sier at noen er avhengige når de må ha øl/vin/
hasj/tabletter og så videre. Kroppen og hodet/tankene vil ha det selv om det 
er vanskelig for dem som er rundt / familien. Har du hørt om andre ting 
man kan være avhengig av? Røyk for eksempel? Eller data? Man prøver å 
slutte flere ganger, og kan bli sur når man slutter.» Dette kan være et viktig 
tema særlig når forelderen prøver å være rusfri mens han eller hun har  samvær 
med barna. Når forelderen lar være å ruse seg kort tid før samværet med 
barna, kan det være at han eller hun har abstinenser nettopp under  samværet, 
og derfor ikke har overskudd til å holde på med hyggelige aktiviteter  sammen 
med barna, eller ikke har energi til å gi barna nødvendig oppmerksomhet og 
omsorg.

Figur 5
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«Hvis noen drikker for mye alkohol, eller hvis noen er avhengig av alkohol, 
kan de bli veldig dårlige når de slutter å drikke det.» Rusmidler virker inn på 
kroppen og hjernen på ulike måter (se også punktet om rusmisbruk side 32). 
«Når rusen går ut av kroppen, kan man for eksempel oppleve det som en 
skikkelig forkjølelse, og man trenger å hvile mye. Noen blir kvalme, noen 
kaster opp, noen får hodepine eller vondt i kroppen, noen er trøtte, noen 
ligger på  sofaen, og noen er tørste. Mange synes derfor at det er vanskelig å 
slutte. Hvis de tar rusmidler igjen, vil plagene gå over. Derfor er det noen 
begynner å drikke igjen».
«Noen barn skjønner at pappa kommer til å begynne å drikke igjen / bli 
deprimert igjen. Gjør du det? Hvordan merker du at noe er på gang?»

Hva behandling er, kan forklares på ulike måter. Avtal med foreldrene 
hvilken forklaring du skal bruke.

•  Kurs/ skole: «Når noen ønsker å få hjelp til å slutte å ruse seg, kan de få 
behandling. Da kan de gå og snakke med noen for eksempel en gang i 
uka, eller de kan legge seg inn på institusjon i noen uker/måneder. 
 Institusjon er en slags skole for å lære seg å leve uten rus, akkurat som du 
lærer å lese på skolen. De har timeplan som de følger, de gjør oppgaver / 
øver seg, og de får snakkemedisin. Mange må gå flere kurs for å bli flinke / 
helt friske». (Legg det gjerne fram som videregående kurs for å lære mer 
om hvordan de skal klare å leve uten rus – gi eksempler på hva de må 
lære.)

•  Sykehus (denne måten å forklare behandling på kan gjerne brukes når 
sykehus forbindes med noe som hjelper): «Hvis du skader deg eller blir 
veldig syk, må du til lege og av og til på sykehus. Har du vært på sykehus? 
Institusjon blir som et mini-sykehus for å hjelpe de som er der, til å bli 
friske».

•  Psykiater: «Når vi blir syke eller skader kroppen, må vi av og til på syke-
hus og få hjelp av legene der. Når vi blir syke i tankene eller det blir en 
skade i tankene, må vi til et annet slags sykehus og få hjelp av annen slags 
lege – en sånn lege heter psykiater».

Vær konkret overfor barnet når du forklarer, og fortell om de ulike delene av 
behandlingen. Tilpass informasjonen til barnets alder, og still gjerne spørsmål 
underveis for å sjekke om barnet har forstått det du har sagt. «Har du sett en 
timeplan før, hvordan så den ut?» Hvis det er mulig, vis barnet stedene/ 
verktøyene og hvordan behandlingen foregår. Eller bruks andre metoder: 
«Kanskje vi skal prøve å tegne når legen gir mamma snakkemedisin?»
Vær ærlig med hensyn til hva behandlingen kan føre til, ikke lov noe du ikke 
kan holde, for eksempel at pappa kommer til å slutte å drikke. Si eventuelt 
noe om erfaringer fra andre: «Det er vanlig for mange at de må i behandling 
flere ganger. Det er noen som blir fortere friske, og så er det noen som aldri 
klarer det. Men vi skal i alle fall prøve å hjelpe pappa så godt vi kan.

Snakk med foreldrene om hvilke ord det kan være greit å bruke. Dersom du 
bruker ordet snakkemedisin, er det lurt å sjekke ut hvilke assosiasjoner  barnet 
har til ordet medisin. Tenker barnet på medisin som behandling, eller tenker 
det på medisin som noe man ruser seg på? «Vet du hva medisin er?» «Hvorfor 
bruker vi medisiner?» «Hvilke medisiner kjenner du til?» 

Abstinenser / fyllesyk / 
bakfull

Behandling

Depresjon

Angst

Snakkemedisin / å snakke 
om det som er vondt og 
vanskelig, kan være god 
medisin

«Noen ganger når vi har vondt i hodet, kan vi ta en Paracet – da blir det 
mindre vondt. Når vi er syke, må vi av og til ha medisiner som hjelper 
 kroppen til å bli frisk. Når noen har rusproblemer eller tankesykdommer, 
kan de også trenge medisiner – noen ganger kan det være medisin de må 
spise / tabletter, men det vanligste er snakkemedisin. Det betyr at de snakker 
med noen voksne som kan mye om rusproblemer / psykiske problemer. 
Disse voksne har gått på skole eller jobbet i flere år for å lære hvordan de kan 
hjelpe andre til å få det bedre».

3.4 Psykisk sykdom

Mange som sliter med rusmiddelproblemer, sliter ofte med den psykiske helsen i 
tillegg. I dette kapittelet finner du tips til hvordan du kan snakke med barna om 
psykiske plager, og hvordan du kan forklare noen av de vanligste begrepene. Det 
kan være lurt å ha en punktliste over typiske tegn for den aktuelle lidelsen. Barnet 
og forelderen kan merke av de punktene som har vært framtredende. Husk at 
barnets opplevelser kan være forskjellig fra den voksnes.

Diskuter med foreldrene hvilken forklaring som er mest 
relevant.

Fokuser på det barnet har sett og opplevd, eller fortell litt om de vanligste 
tegnene. Både voksne og barn kan ha gode og dårlige dager. Deprimerte har 
mange dårlige dager over lengre tid. Deprimerte har ikke energi til å være 
den  mammaen/pappaen de ønsker å være. 
«Når noen er deprimerte / har en depresjon, kan de ha vanskelig for å smile. 
Noen har triste øyne, og noen blir ikke glade selv om det skjer hyggelige ting. 
Noen gråter og sover mye. Noen kan si ting som sårer andre, og noen blir lett 
irriterte. Er dette noe du kjenner igjen? Er det andre ting du har sett hos 
mamma?» Lag gjerne en punktliste sammen med barnet.

«Depresjon er en tankesykdom – det betyr at man har problemer med å 
tenke på noe annet enn det som er trist og leit.»
«Depresjon kan ligne på det å være lei seg, men når pappa er deprimert, er 
det som om alt blir så tungt, og han trenger hjelp av noen voksne for å 
komme ut av det. Noen ganger trenger han å være på sykehuset noen dager» 
(Ruud, 2011, side 189). Du kan også benytte et Følelsestempremeter for å 
vise graden av normale følelser og hva som blir regnet som sykdom (se side 
42 eller Eide og Rohde 2009)

«Det mamma har, er angst. Det kan ligne på det å være redd. Når vi er redde, 
kan vi få trøst slik at det går over. Når mamma har angst, er det som om hun 
ikke helt vet hva hun er redd for. Da trenger hun hjelp / hun trenger noen å 
snakke med som kan mye om angst, og kanskje trenger hun medisiner.»

«En røykvarsler gir beskjed om at det er fare på ferde, og at man må reagere. 
Hvis man er mørkeredd, vil røykvarsleren reagere når det blir mørkt. Angst 
er en slags redsel fordi man har opplevd noe vondt eller skremmende. 
 Kroppen vil kjenne det igjen, og røykvarsleren vil si ifra. Har du vært redd 
for noe som du ikke er redd for lenger? Hva var det? Hvordan gikk det over? 
Når mamma har angst, er det vanskeligere å få det til å gå over.»
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På nettsiden www.krisepsyk.no beskriver barnepsykolog Magne Raundalen 
en måte å gå fram på for å forklare barn om tankesykdommer. Han bruker 
fargeblyanter og papir og tegner tankene som friske, grønne og fine (loddrette) 
streker, gjerne med blomster på. «Disse frodige, grønne og friske tankene er 
inne i hodet, i hjernen. Hjernen trenger lys og varme for at tankene skal 
holde seg friske. Når man får en tankesykdom som heter depresjon, blir det 
mørkt og kaldt der inne tankene skal vokse og gro. Da begynner de å visne» 
Fargelegg gjerne med brunt. Brunfargen viser hvordan tankene faller  sammen 
og visne. «Men det er noen tanker som ikke har visnet helt. De tenker: Jeg 
må få hjelp, jeg må snakke med noen som kan hjelpe meg med tanke- 
sykdommene, jeg må få medisin ... Ingen med tankesykdommer kan få hjelp 
av barn. De må få hjelp av doktor eller psykolog som har gått mange år på 
skoler og lært om tankesykdommer» (Raundalen).  

Se også forklaringen om tankesykdommer. «Dersom de siste tankene også 
visner, blir det veldig kaldt og mørkt inne hos tankene, og snart visner også 
tanken om å gå til noen for å få hjelp. Hvis den som får en tankesykdom, har 
barn, er tanken på barna den aller siste som visner»(Raundalen). Skriv gjerne 
barnets navn på en av strekene.
Vi kan også sammenligne med greinene og bladene på et tre. Når vi blir 
psykisk syke, visner bladene og etter hvert greinene ... (Ruud 2011, side 190, 
med henvisning til Raundalen og Schultz 2006). 

Her er historien om Lise og hva behandleren sa til henne: 
«Mamma har noe vi kaller psykisk sykdom, det er en slags tankesykdom og 
en følelses-sykdom – den gjør at mamma har mange triste tanker i hodet sitt 
og mange triste følelser i hjertet sitt. Når mamma har triste tanker og  følelser, 
blir det mindre plass til de glade tankene og de glade følelsene – mamma er 
deprimert! Slik har hun hatt det i mange år, og spesielt om vinteren. Men nå 
får mamma hjelp av noen som kan mye om tankesykdommer, og hun får 
snakkemedisin, det betyr at mamma snakker om de triste tankene og 
følelsene med en dame som heter Bjørg.»

Si alltid sannheten. Det viktigste med sannheten er at barna ikke gradvis 
 opplever at fakta blir verre og verre etter som tiden (årene) går. Med 
 hemmeligheter i familien blir mange  hendelser og reaksjoner uforståelige for 
barna. De spør seg kanskje: Når de voksne kunne bære på slike forferdelige 
hemmeligheter over så lang tid uten å fortelle det til meg, hva bærer de på av 
andre ubehagelige sjokkmeldinger nå? Og egentlig er det ikke bare en brist i 
tilliten til voksne som blir følgen av tausheten. Barna blir regelrett satt uten-
for i deres egen familie. Det blir opprettet en glassvegg mellom barna – fordi 
de er så små – og resten av  familien. Det er som regel slik at jo kortere tid det 
går fra hendelsene har skjedd til barna får informasjon, desto bedre er det. Jo 
 dårligere forberedt barna er, desto verre blir det for dem.

Tankesykdommer

Selvmord/suicidalitet
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«Husker du første gang du oppdaget/forstod at pappa har problemer med 
alkohol? Hva skjer når du går hjem fra skolen? Hvordan har du det da?» 
Noen ganger kan det være nyttig å spørre barna direkte: «Tenker du at det er 
din skyld? Husk å snakke om følelsen, ikke avfei vonde følelser. Hvor i 
 kroppen kjenner du det? Hvordan kjennes det ut? Kan du klare å tegne 
 skyldfølelsen?»
Husk å ta barnetsperspektiv!

Enkelte barn virker glade på utsiden, mens de kjenner seg triste eller sinte 
inni seg. Bruk gjerne en papp-tallerken der barnet får tegne ansiktet som 
vises på utsiden, og på baksiden kan barnet tegne hvordan det har det på 
innsiden. «Hvorfor er det slik?»
«Siden vi alle har vårt eget hode, vår egen kropp og våre egne følelser, kan du 
ha andre følelser enn broren din eller mammaen din. Du kan synes at pappa 
er dum, mens broren din synes han er en supermann. Det betyr ikke at noen 
tar feil, det er bare at vi kan oppleve ting forskjellig. Er dette noe du har 
merket?»

La barnet få forklare hva det mener med for eksempel skyld, og hvor barnet 
kjenner det i kroppen. Gi barnet tid til å fortelle om følelsen, når den opp-
står og hvordan den oppleves. 

Vær oppmerksom på at mange barn opplever at de gode dagene / når mam-
ma er frisk/ de dagene når mamma har det bra, kan være like vanskelige som 
de vonde dagene. Barna trenger ofte tid til å omstille følelsene sine til å 
kjenne på glede eller avslappet tilstand i en god situasjon. Ofte har barna 
erfaring med at de gode stundene kan være kortvarige. Derfor venter de på 
at de skal erstattes av noe negativt. De orker ikke å glede seg over de gode 
stundene. «Mange barn har sagt at de synes det er vanskelig når mamma er 
frisk og glad, fordi de tenker hun snart blir trist igjen. Har du hatt det sånn?» 
Du kan for eksempel fylle ut figur 6 sammen med barnet som utgangspunkt 
for å snakke om følelsene.

Følelser

Snakk om følelsene

Anerkjenn følelser som 
barnet har

Manisk-depressiv/bipolar

Schizofreni/psykose

De to utsagnene nedenfor er hentet fra boken Det barn ikke vet ... har de 
vondt av! (Glistrup 2003)
«Pappa ville ikke si for mye og heller ikke for lite, og så ble det sånn litt for 
lite, gutt 15 år.»
«Mamma fortalte at hun var manisk-depressiv, men jeg visste ikke hva det 
betydde, jente 17 år.»

Forklaringen skal tilpasses den konkrete situasjonen som barnet  befinner 
seg i.

«Av og til er de som har sykdommen veldig deprimerte og lei seg og orker 
ingen ting, og synes ikke det er vits i noe, og av og til kan det være nesten 
motsatt. Nesten som om de orker alt mulig, men så går det gjerne i tull og 
ender med mye rot. Noen har bare det ene, altså bare deprimerte, eller bare 
veldig aktive, altså bare maniske, og noen har begge deler. Mor har begge 
deler. Du husker da hun bare lå hjemme og var lei seg, og så snudde det og 
så begynte hun å skulle gjøre alt på en gang. Handle i nettbutikker, ringe i 
telefonen og styre i vei (Thorsen 2004). Bruk gjerne en punktliste over 
 vanlige symptomer.
«Det er sånn at hvis de som er manisk-depressive blir veldig lei for noe eller 
det skjer noe spesielt, kan det gjøre at de blir syke for en stund. Det er ikke 
alltid de samme tingene som utløser det, og da kan de andre i familien lett få 
skyldfølelse. Er det noe av dette du kjenner til?»

«Når noen er psykotiske, kan de ha vanskelig for å skille mellom fantasi og 
virkelighet. De kan for eksempel se noe som andre ikke ser, eller høre 
 stemmer som ingen andre hører. Dette kan være uforståelig og skremmende 
for andre, særlig for barn. Det er derfor viktig at barn får forklart dette, og at 
de kan snakke med noen voksne.» 
«Det betyr at bror har forstyrrelser i tankene sine, og også at han kan tolke/
forstå andre mennesker feil. Du har kanskje merket at han kan virke veldig 
selvopptatt» (Ruud 2011, side 190). Bruk eksempel fra hverdagen til barnet.

3.5 Snakk om følelser

Historiene i heftet «Når mamma eller pappa ruser seg» (Voksne for barn 2007) 
er fine å lese sammen med barnet og de kan være et godt utgangs punkt til en 
prat med barnet: «Er dette noe du kjenner deg igjen i?»

Det kan være vanskelig å forklare følelser og hvordan de oppstår. Bruk gjerne 
eksempler som beskriver/viser at de forskjellige følelsene er helt normale (det 
er for eksempel helt vanlig å ha vondt i magen, ikke få sove eller ha hjerte-
bank). Lek eller å lage egne historier kan brukes til å snakke om ting som 
gjør oss glade, hva vi er redd for, eller hva som er morsomt. Bruk gjerne egne 
eksempler: «Jeg fikk en gave, og jeg ble så glad og det kjentes ut som om hele 
kroppen jublet.» «Når moren min ble syk, ble jeg så redd at det kjentes ut 
som om jeg ble lam i hele kroppen», «Når moren min døde, ble jeg så trist, 
og jeg ville bare gråte.» «Det er vanlig å ha flere forskjellige følelser for 
 foreldrene sine, særlig når de gjør oss redde eller triste. Det er helt vanlig å 
være både sint på og glad i samme person. Men det kan virke forvirrende.» 
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Ta gjerne utgangspunkt i en tegning av kroppen (se figur 8) og få barnet til 
å vise / skrive på / fargelegge hvor i kroppen de ulike følelsene kjennes. Det 
kan bidra til at barnet lettere blir kjent med følelsene sine. «Hva gjør du når 
du kjenner i knyttnevene at du blir sint?» Slike spørsmål kan hjelpe barnet til 
å finne en måte å håndtere følelsene sine på.

Figur 8

Glad Sint

ReddSjalu

La barnet få forklare hvordan de viser at de er glad i forelderen sin – la det 
fortelle hvordan følelsen kjennes i kroppen, hvor den kjennes, og hva som 
utløser den. Fortell gjerne det barnet sier til forelderen, slik at forelderen er 
kjent med hva han eller hun betyr for barnet og hvordan han eller hun kan 
bidra til å styrke et positivt forhold til barnet. Fortell barnet noe fint som 
forelderen har sagt om det, og hvor glad forelderen er i barnet. På den måten 
kan du bidra til å styrke det positive mellom barnet og forelderen.
 
Det du sier til barnet må være realistisk og sant, slik at barnet ikke føler at du 
har løyet og sviktet det. «Det største ønsket til noen barn, er at pappaen skal 
slutte å bruke narkotika. De vil så gjerne at pappaen skal gjøre vanlige 
 pappating, og at han skal være sammen med dem slik som andre pappaer. 
Noen pappaer trenger lang tid på behandlingen sin, og noen må i  behandling 
flere ganger. Og vi skal prøve å hjelpe pappa så godt vi kan. Hva ønsker du 
at vi skal hjelpe pappa med?»

Bruke gjerne eksempler på at andre barn har vært sinte på mammaen/ 
pappaen sin. Snakk om hva som utløste sinnet, hvordan de viste sinnet sitt, 
og hvordan det gikk over, og eventuelt om andre følelser som oppstod, for 
eksempel skyld som er omtalt på side 45.

Kjærlighet / være glad i

Håp

Sinne / hat

Lag gjerne en tegning av forelderen (se figur 6), og la barnet skrive inn de 
vonde tingene i grå skyer rundt forelderen og de gode tingene i gule stjerner 
på tegningen. Dette kan hjelpe barnet til å bli bevisst på at forelderen har 
både gode og mindre gode sider, og kan gjøre det lettere for barnet å snakke 
om hvordan det oppleves.

Figur 6

Rar i 
øynene

Baker

?

Orker  
ingenting ?

Smiler

Leker

Sint på 
mamma

Det kan være vanskelig å forstå følelser. Gjennom å bruke et følelsestem-
premeter (figur 7) kan vi snakke om hvilke følelser vi viser til andre, og 
hvilke følelser vi holder for oss selv. «Kan du huske en gang du og mamma 
gjorde noe som du syntes var spesielt fint/moro/hyggelig? Hva kjente du da 
/ hvilke følelser hadde du?» Når barna ikke kommer på positive aktiviteter, 
kan du spørre: «Hva ønsker du at du og mamma kunne gjøre sammen?»

Figur 7 Følelsestempremeter

Vi kan eventuelt bruke et følelses-
tempremeter der barnet markerer 
på  skalaen. «Hvordan er det å være 
deg i dag? Hvordan har du det inni 
deg? Hva viser du på utsiden?»         

Hva vi viser Hvordan vi har det 
inni oss
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«Det å være trist er det motsatte av det å være glad, og følelsen av tristhet kan 
komme når det skjer noe vi ikke ønsker, eller når vi mister noe.» «Mange 
barn forteller at de blir triste når foreldrene kjefter på dem eller når  foreldrene 
ruser seg. Hva blir du trist av?» «Noen kjenner at de er triste, men skjønner 
ikke hvorfor. Har du hatt det slik? Hvordan var det?»
Når barn ikke klarer å formidle følelsen, kan de få tips om hva som kan 
hjelpe:

• «Nettsiden www.ung.no kan være fin å ta en titt på.»
•  «Gjør noe som du vanligvis synes er godt eller moro – bading, dra på 

fisketur, se favorittfilmen din enda en gang ... Hva liker du å gjøre? Hva 
gjør deg glad? Det er kanskje ikke så lett å tenke på at noe kan være 
 morsomt eller godt når man er trist. Men det hjelper. Hjernen forstår at 
det er morsomt, og kroppen husker at du pleide å like det, og slik sprer 
det seg til sjelen. Spesielt bra er det å gjøre ting der kroppen er i bevegelse. 
Å røre på seg hjelper faktisk. Ikke fordi det er så nyttig å være rask, men 
fordi et stoff i hjernen (serotonin) frigjøres ved bevegelse. Dette stoffet 
hjelper deg til å føle deg bedre. Og stoffet får fart på seg når kroppen er i 
bevegelse.»

• «Snakk om det som er slitsomt, men ikke snakk om det hele tiden.»
•  «Gjør noe du ikke har gjort før eller vanligvis ikke gjør, for eksempel en 

ny aktivitet.»
•  «Tegn tristheten, og tegn deretter en glad følelse. «Hvordan ser følelsen 

ut?»
• «Ring en hjelpetelefon» (Gi eksempler)

«Jeg møter mange barn som tror det er deres skyld at mamma eller pappa 
drikker for mye alkohol / bruker rusmidler. Jeg vet at det ikke er riktig. 
 Voksne har ansvar for sitt eget liv, og det er aldri barnas skyld at foreldrene 
bruker rusmidler. Kanskje du også har tenkt det noen ganger, at det er din 
skyld ...?»
Kanskje barnet kan fortelle om en episode hvor det følte skyld. La barnet 
snakke om følelsen, reflekter sammen med barnet, se på andre årsaker til det 
som de kjenner skyld for, finn ut hva som er grunnen til at skyldfølelsen 
dukker opp. «Kunne du egentlig gjort noe annerledes?» La barnet få forklare 
hva det mener med for eksempel skyld. «Hvor kjenner du det i kroppen. 
Noen har den vonde klumpen i magen, andre i halsen.» Gi barnet tid til å 
fortelle om følelsen, når den oppstår, og hvordan den oppleves. Vi tar med 
et eksempel fra boken Hvorfor spurte ingen meg (Ruud 2011). Det handler 
om en jente som ikke gjorde motstand når faren befølte henne. «Ikke si det 
ikke er min skyld. Skylden sitter her i magen uansett.» Det er jo sant at hun 
ikke gjorde motstand, og hun forstår ikke hvorfor. I utforskningen kom hun 
fram til at hun frøs til is så snart pappaen kom inn på badet til henne. 

Trist

Skyldfølelse
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Er det bare jeg som har det 
sånn hjemme?

Hvorfor får ikke barna  
vite noe?

Kan mamma eller pappa dø 
av det?

Er det smittsomt?

3.6 Andre spørsmål barn har:
 
«I Norge er det ca. 200 000 barn som har en forelder som ruser seg. Det 
betyr at på alle skoler er det flere barn som lever i et hjem med rusproblemer, 
men nesten alle barna tror at de er alene om å ha det sånn hjemme. Noen av 
barna kan gå på kurs for å lære om hvordan de skal få det bedre når en 
forelder har rus- eller psykiske problemer. På ett av disse kursene var det seks 
barn. Fire av dem gikk på samme skole, men visste ikke noe om at de andre 
hadde en forelder som ruset seg eller hadde psykiske problemer».

«De voksne vil beskytte deg mot det vonde, men det er ikke alltid så lurt. 
Fantasier og det å gå alene med tankene sine, er ofte verre enn å høre 
 sannheten. Og da er det fort gjort å begynne å dikte litt og blande  sammen 
ønsker og virkelighet. Mange barn har behov for å få andre til å forstå at 
mammaen er flink og snill, og dikter opp fine historier om henne. Det er 
helt greit å være stolt av mammaen sin, og uansett hvor syk mamma er, vil 
det alltid være noe hun er god til». Hjelp barnet med å finne det  mammaen 
er god til.

«Det er heldigvis sjelden, men det hender at noen dør dersom de bruker for 
mye rusmidler eller bruker det i mange år.» 
Ta utgangspunkt i konkrete situasjoner, og ta barnets bekymring på alvor.

«Vi vet ikke sikkert om det er smittsomt, for eksempel er ingen av dine beste-
foreldre avhengig av sprit. Det vi derimot vet noe om, er at det er viktig 
hvordan man lever livet sitt nå, og hvilke valg du vil gjøre etter hvert når det 
gjelder å prøve rusmidler. Det er viktig å delta i aktiviteter – jeg har skjønt at 
du driver med fotball» (Ruud 2011, side 190).

Svar ærlig uten å skremme, trekk gjerne fram eksempler som viser at det 
 oftest går bra, gi håp, fokuser mest på hva som kan forebygge / beskyttelses-
faktorer. Barn er ikke opptatt av statistikk.

Nedenfor er et annet eksempel fra boken Hvorfor spurte ingen meg (Ruud 
2011)
«Det var nok min skyld at pappa tok en overdose, jeg passet ikke på!» 
Behandleren: Du tenker at det er din skyld, siden du ikke var hjemme. Hm ... 
fortell om hvordan du tenker? 
Barnet: «Det er vanskelig at det skjedde akkurat når jeg var på overnattings-
besøk.» Behandleren: Tenker du da at det er ditt ansvar alltid å sove hjemme? 
Barnet: «Neeei, kanskje ikke, men ...» (Den voksne utforsker skyldfølelsen 
 sammen med barnet, barnet får bedre tid til å finne ut av det/endre tanken på 
skylden. Det er lett å avfeie denne følelsen, og barnet får ikke bearbeidet og 
 kanskje ikke endret tankene sine.)
Det kan være nyttig å spørre barnet direkte: «Tenker du at det er din skyld? 
På hvilken måte?» 

Mange kan også få skyldfølelse av at de ikke orker situasjonen mer og trenger 
en pause fra forelderen.

Noen ganger blir vi flaue. Det kan være når noen gjør noe som vi selv, og 
kanskje også andre, synes er rart, eller ikke greit / uakseptabelt, eller når noen 
oppfører seg på en måte som vi synes er unormalt, feil eller nedverdigende 
for oss eller for dem som gjør det. Vi kan også bli flaue hvis noen gjør noe 
som vi tenker at andre vil snakke stygt om eller le av. «Når mamma har 
 drukket vin, blir hun veldig blid og tøysete, og får høy, skingrende stemme, 
og hun prøver å klemme på meg og venninnen min. Jeg blir bare så flau, og 
jeg har mest lyst å bli usynlig.»
«Noen ganger er det sunt å kjenne på skam. Når man har gjort noe galt eller 
dumt og skammer seg etterpå, så vil den følelsen minne en på at man ikke 
skal gjøre det igjen. Men Anne hadde ikke gjort noe galt. Hun skammet seg 
over foreldrene sine. Det er mye vanskeligere, for det kan man ikke gjøre noe 
med selv. Da er det foreldrene som må forandre seg for at Anne skal slutte å 
skamme seg» (Lønne 2010, side 40).

Se forklaringen foran om snakkemedisin, side 36. «Kan du huske en gang du 
ble kjempeglad for noe? Da hadde du sikkert lyst til å dele det med noen? 
Det er nesten som at når vi forteller det til noen, blir gleden dobbel så stor. 
Kan du huske en gang du opplevde noe skikkelig dumt? Hva gjorde du da, 
snakket du med noen om det?» Prøv å få fram at å dele det vonde med noen, 
kan være med på å gjøre det vonde mindre. Spesialist i klinisk psykologi Frid 
Hansen sier at delt smerte er halv smerte.

Her er forslag til aktiviteter dersom det er vanskelig for barnet å snakke med 
noen andre:

•  skrive dagbok – i dagboken kan barnet skrive akkurat det det tenker 
 tenker og føler uten at andre leser det

• skrive dikt eller historier  
• lage skrytebok – skrive noe pent om seg selv hver dag
•  ha en papptallerken til komplimenter – der kan barnet skrive noe pent til 

seg selv eller få andre til å skrive komplementer til seg på papptallerkenen. 
Heng den slik at barnet kan se den hver dag

Flau

Snakke- og skrivemedisin 
for barna
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Noen flere spørsmål fra barn:

Spørsmålene kan forberede oss på hva vi kan forvente fra barna. Av og til kan 
vi ikke gi gode svar, og da er det helt ok å si at «jeg vet ikke», eller vi kan 
tilby barnet å lete etter svaret sammen eller spørre noen andre.

Hvordan finner de ut at man har AD/HD?
Hvordan får man AD/HD?
Hva vil det si å ha rusproblemer?
Påvirker psykisk sykdom hverdagen?
Hvordan får man rusproblem?
Hvorfor drikker man alkohol?
Smitter psykisk sykdom?
Hvorfor kan man ikke drikke og kjøre?
Hvordan får man angst for å være sammen med andre folk?
Kan man dø av rusproblemer?
Hvorfor skjelver mange folk?
Er det sant at man får hull i kinnene av å bruke snus?
Hvorfor slutter de ikke å ruse seg? Hvorfor begynner noen å ruse seg?
Hvilken hjelp kan man få når man har rusproblemer?
Er rusproblemer arvelig?
Er det noen typer rusmidler som er verre enn andre?
Kan alle som tar en øl, bli alkoholikere?
Hvorfor får noen angst og depresjon?
Hvorfor blir noen så hekta på alkohol, eller hasj eller andre stoffer?
Hvorfor løser noen problemer med piller?
Hva er hasj og hva lages det av?
Hvorfor startet de med røyk?
Kan man dø av røyking?
Hvorfor selges alkohol?
Hva er dop og hva smaker dop?
Kan man bli kvitt rusproblemer?
Kan man bli kvitt psykisk sykdom?
Er det barnas skyld at foreldrene får psykiske problemer og rusproblemer?
Hvor lang tid tar det å bli edru?
Gir det smerte noen steder å ha en tankesykdom?
Gir det smerte noen steder å ha rusproblemer?
Hva er vitsen med å drikke så mye?
Kan det være farlig for barna å være sammen med foreldre som er ruset eller 
psykisk syk?
Er det normalt at barn blir redde når mammaen eller pappaen er full eller 
sint? Hvorfor blir noen fortere lei seg enn andre?
Hvorfor blir noen aggressive og voldelige mot andre?
Hvorfor blir pappa så sur og sint, og hvorfor går det utover meg og broren 
min?
Hva kan vi barna gjøre når voksne blir fulle?
Er det noe barna kan gjøre for at foreldrene skal bli friske?
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Vedlegg: Bekymringsmelding til barneverntjenesten
(hentet fra rundskriv 5/2010 Barn som pårørende)

Barnets navn: Personnummer:

Adresse:

Mors navn: Personnummer:

Privat telefonnummer:

Adresse:

Fars navn: Personnummer:

Privat telefonnummer:

Adresse:

Søsken: (Navn og alder)

Barnet bor hos:

Meldingsinstans:

Adresse:

Telefon:

E-post:

Kontaktperson

 Kontaktpersonen skal kjenne bakgrunnen for meldingen og skal kunne kontaktes ved behov for utdyping av meldingen.

Etnisk bakgrunn/nasjonalitet:

 Er det behov for tolk?

Melders bekymringspunkter:

  Beskriv observasjoner knyttet til hendelser, utsagn og situasjoner som vekker bekymring enten ved  

foreldrefungeringen eller hos barnet.

 Dette fylles ut selv om det legges ved referater fra samtaler eller lignende.

Melders vurderinger:

 Melders oppfatning av situasjonens alvorlighetsgrad

Foresatte skal som hovedregel informeres:

 Er foresatte orientert om at meldingen sendes?

 Er foresatte gjort kjent med innholdet i meldingen?

 Samtykker foreldrene til at meldingen sendes?

Unntak for å informere foresatte om bekymringen eller kontakt med barneverntjenesten:

 Dette gjelder ved mistanke om overgrep eller alvorlig mishandling.

Bøker og hefter

Nettsteder

Film

Litteratur

Amundsen, Janne Ekeberg og Helga Melkeraaen 2015. Barn i rusbelastede familier. Oslo: Kommuneforlaget

Barth, Tom og Kristina Näsholm 2007. Motiverende samtalen – MI: endring på egne vilkår. Fagbokforlaget.

Barth, Tom mfl 2001. Endringsfokusert rådgivning. Gyldendal Norsk Forlag.

Eide, Gunnar og Rolf Rohde 2009. Sammen så det hjelper. Fagbokforlaget.

Glistrup, Karen 2003. Det barn ikke vet ... har de vondt av. Pedagogisk forum.

Hansen, Frid 1995. Barn som lever med foreldrenes rusmisbruk. Gyldendal Norsk Forlag.

Ivarsson, Barbro Holm 2010. MI motiverende intervju. Stockholm: Gothia fortbildning.

Lønne, Audhild Hjellup 2010. Hvorfor blir pappa så rar. Stavanger: Hertervik Forlag.

Osen, Nina Lien mfl 2015. Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne. Oslo: Kommuneforlaget.

Ruud, Anne Kirsti 2011. Hvorfor spurte ingen meg? Oslo: Gyldendal Akademisk.

Thorsen, Gerd-Ragna Bloch 2004. Elena. Stavanger: PsykOpp Forlag.

Ulvund, Stein Erik 2009. Forstå barnet ditt 0–8 år. Oslo: Cappelen Damm.

Ulvund, Stein Erik 2010. Forstå barnet ditt 8–12 år. Oslo: Cappelen Damm.

Ulvund, Stein Erik 2009. Forstå barnet ditt 12–16 år. Oslo: Cappelen Damm.

Voksne for barn 2007. Når mamma eller pappa ruser seg. Oslo: Voksne for barn. (Tilgjengelig på www.vfb.no )

www.hvemkanhjelpejesper.no

www.helsedirektoratet.no  

www.kreftforeningen.no

https://krisepsyk.no/media/Hva_sier_vi_til_barn_etter_selvmord.pdf 

www.lovdata.no 

www.ung.no 

www.vfb.no 

Pitbullterje

50




