Aktuelle instanser som kan hjelpe til i en vanskelig tid:
Helsestasjonen ved Tove Storvik:

71 29 91 00

Mestringsenheten ved Sylvia Therese Meek:

95 29 25 88

PPT ved Renate Drågen:

95 70 97 26

Barnevernstjenesten:

71 11 10 00

Barnevernvakta:

97 60 16 16

Kreftkoordinator:

90 23 56 51

Flyktningtjenesten ved Heidi Skarvøy:

90 84 65 44

Hjemmetjenesten/Eide sykehjem ved Anja Nogva:

95 06 55 91

NAV ved May Britt Antii:

41 29 04 19

Fastlege

Barn som pårørende
For mer informasjon om tilbud til barn som pårørende og barneansvarlig i
forskjellige enheter se www.eide.kommune.no

Informasjonsbrosjyre til foreldre
i Eide kommune

Informasjon til foreldre:
Alle mennesker opplever kriser en eller flere ganger i livet. Det kan være
plutselige hendelser, vonde opplevelser, eller problemer og sykdom som
varer over lengre tid, for eksempel: psykisk sykdom, dødsfall, rus og
kronisk sykdom.
Det tar ofte lang tid å komme seg gjennom slike perioder i livet. Overskudd til andre gjøremål og oppgaver kan det bli lite av. Dette har
innvirkning på samspillet til de nærmeste.

Arbeidet med barn som pårørende skal så langt som mulig skje i samråd
og samarbeid med den som er syk. Helsepersonell skal hjelpe til med å ta
vare på barna gjennom å veilede og bistå foreldrene eller snakke med
barna. Alt arbeidet skal i utgangspunktet skje innenfor rammene av
taushetsplikten. Helsepersonell må derfor innhente samtykke fra den som
er syk for å ivareta barna og samarbeide med andre.

Mange foreldre gir uttrykk for at når de har det vanskelig selv, så har de
lite overskudd til å se barnas behov på samme måte som ellers.
Alle ønsker vi å gi barna våre en trygg og god oppvekst. Vi vil skåne dem
for problemer som er for vanskelige for dem. Likevel er det viktig å gi dem
informasjon.

Ved å snakke med barna om de problemer som vi voksne kan ha, gjør vi
hverdagen deres mer forståelig og dermed tryggere. Det er viktig å gjøre
dette på barnas premisser, uten at de føler skyld eller ansvar for hvordan
den voksne har det.
Kommunen ønsker å støtte dere i denne situasjonen med å tilby:
•

Informasjon/veiledning til dere foreldre om hvordan ivareta barn i
denne situasjonen

•

Samtale med barnet

•

Støtte deg i å gi relevant informasjon til andre som er rundt
barnet/barna, eks skole og barnehage

Både barn og ungdom har en egen evne til å oppfatte endringer i
sinnsstemningen til sin mor og far. De vil alltid lete etter forklaringer på
hva som skjer med de nærmeste.

