
Bø kommune har utarbeidet rutiner 

som skal ivareta barn som 

pårørende.  

Kommunen har en egen 

barneansvarlig som skal fremme og 

koordinere oppfølging av barn som 

pårørende. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss 

Vi oppfordrer alle som er 

bekymret for et barn som 

pårørende til å ta kontakt med: 

 

Barneansvarlig Gunnhild Paulsen   

v/Bø helsestasjon                      

Tlf. 76 11 42 43 / 90195691     

Mail: 

gunnhild.paulsen@boe.kommune.no 

 

Fastlege v/Bø legekontor              

Tlf. 76 11 42 00 

Kreftsykepleier Aina Olaisen     

Tlf. 76 11 42 00 / 76 11 42 45 

Avd.for psykisk helse             

v/Anne Jorunn Paulsen         

Tlf. 76 11 42 67 / 90861007 

NAV v/Gørill Johnsen          

Tlf. 99 23 63 62 

  Bø Kommune 

 

 

  Barn som pårørende 

 

  

 



Hvem er barn som pårørende? 

Mange barn opplever å være 

pårørende i løpet av sin oppvekst. 

Når noe skjer med foreldre eller 

søsken påvirkes barnas hverdag. 

Det er mange årsaker til at barn er 

pårørende eller at hverdagen 

blirvanskelig.                                     

Det kan være forhold som: 

o Psykisk sykdom 

o Fysisk sykdom 

o Skade 

o Rusmisbruk 

o Dødsfall 

o Samlivsbrudd 

o Store økonomiske utfordringer 

o Å være vitne til vold i familien 

o Foreldre som sitter i fengsel 

 

Barn av pasienter med alvorlige 

helseproblemer har ofte behov for 

informasjon og nødvendig 

oppfølging for å forstå hva som 

skjer, for å kjenne seg trygge og 

være inkluderte, og for å få hjelp 

til å mestre situasjonen de lever i. 

 

Primært er det foreldre som skal 

gi informasjon og følge opp barna. 

Men i tilfeller hvor foreldrene ikke 

er i stand til å ivareta barnas 

behov, har helsepersonell plikt til å 

hjelpe foreldrene å ta vare på 

barnas interesser. 

 

 

 

 

 

 

Når begrepet pårørende brukes om 

barn, må det ikke forstås slik at 

barna skal ivareta foreldrenes 

behov.  

Formålet er at barna skal forbli i sin 

rolle som barn, og at det ikke skal 

påta seg voksenoppgaver når 

omsorgspersoner ikke i tilstrekkelig 

grad kan ivareta sine 

foreldrefunksjoner. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


