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INFORMASJON TIL FORELDRE
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Vi vet at mange foreldre som sliter med 
psykisk sykdom eller rusproblemer 
er bekymret for barna sine. 

Problemene kan belaste og tære på kreftene.
Det kan medføre at man blir trett, får lite 
initiativ og tiltakslyst, og problemer med 
å følge opp barna i aktiviteter (fritid og skole). 

Problemene kan også gi lite overskudd 
til å engasjere seg i samtaler med barnet 
og ha lettere for å irritere seg over små ting.
Mange foreldre synes det er vanskelig 
å forklare barna om dette. 

Foreldre kan også tro at barna ikke har lagt merke til noe, og ønsker 
derfor ikke å belaste dem med å fortelle om egne problemer. 

Vår erfaring er at barn legger merke til og undrer seg over mer 
enn foreldre er klar over. 

Når en i familien er syk eller har problemer, påvirker det de andre. 
Som forelder er det mye du kan gjøre for å lette en vanskelig 
situasjon for barna.

Barn har behov for trygghet, forutsigbarhet og faste rutiner i hverdagen.
Dette kan påvirkes av forelderens sykdom/problemer. Det er vanlig at
barn tror de har skyld i at foreldre har det vanskelig.
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Barn tilpasser seg situasjoner som best de kan. Noen kan bli hjelpsomme,
stille, eller ”vanskelige” og lage støy, bli rastløse, i dårlig humør, eller sove
dårlig. Om dette varer lang tid kan det gi dem problemer på sikt.

Barnas Time er en informasjons- og spørretime for deg, dine barn, og
andre nærpersoner dere ønsker å ha med. Timen ledes av to veiledere.

Hensikten med Barnas Time er at barna kan forstå mer av det som skjer 
i forbindelse med dine problemer, og få sette ord på sine egne tanker og
følelser. Barn har behov for å snakke med noen om sine opplever og det
som er ”vanskelig eller uforståelig”.

Det kan være enklere å snakke med fagpersoner enn med foreldrene 
om dette. Barn vil ikke belaste foreldre de ser sliter, av redsel for hva 
som kan skje.

Vi voksne bør være oppmerksomme på dette, og snakke med barna 
for å avlaste dem. De har behov for informasjon for å forstå situasjoner 
i hverdagen (eks. hvorfor forelderen ligger på sofaen, er sint/sur/lei seg),
og forstå at det ikke er deres skyld. 

Dette kan vi snakke sammen om i Barnas Time.
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Gjennomføring

Barnas Time planlegges på forhånd 
av deg og av veileder. Vi blir enige om 
hva som bør/ikke bør fortelles til barna, 
og hva du ønsker hjelp med å forklare. 

Barnas Time varer ca. en time, 
avhengig av barnas spørsmål og behov. 
Vi serverer litt å spise og drikke. 

Om barna vil, kan de få tid alene med veilederne. Etterpå hjelper vi dem
med å spørre og fortelle foreldrene om det de lurer på, om de ønsker. 
På den måten kan du få vite mer om hva barna tenker på i forhold til din
situasjon. Dere vil også få hefter skrevet for foreldre og barn når foreldre
har psykiske problem eller rusproblemer.

Dersom dere ønsker, og har behov for oppfølging etter Barnas Time, 
kan vi ta kontakt med helsesøster, informere om ulike kurstilbud 
eller noe annet som passer for dere.

Vi ønsker deg og dine barn velkommen
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