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Dele erfaringer; bruk noen minutter: 

1) Skriv ned et par ting du/dere gjør for egen del, for å hente overskudd

2) Skriv ned et par ting du/dere gjør for hverandre eller for søsken, for å 
løfte dagen

3) Skriv ned et par ting du/dere gjør for å støtte barnet deres, løfte 
dagen



Få hverdagen til å fungere

• Barnets/ungdommens behov

• Søskens behov

• Partners behov

• Familiens behov

• Jobbens behov

Er det plass til egne behov??



Egenomsorg 

Hvorfor er det viktig å ta vare på seg selv?

For egen psykiske og fysiske helse

Hente inn overskudd

-> For å kunne ta vare på familien

-> For å få hverdagen til å fungere



Egenomsorg - hva er det?

Søvn – mat - hvile

Avlastning

Oppgavefordeling

Senk kravene

Ta imot hjelp

Egentid

Par-tid

Snakke sammen/med noen



Egenomsorg – hvordan?

• Må prioriteres bevisst

• Må aktivt planlegges



Familien

• Opprettholde vanlige rutiner og regler

• Åpent klima

• Forklar for barna hva som skjer

• Gjør noe positivt sammen når anledningen byr seg

• Bygge samhold



Ivaretagelse av søsken

Opprettholde eget liv, rutiner,  normalitet

Ta hensyn vs få gjøre sine ting

Egentid med forelder

Få informasjon

Kontakt med hverdag og fritid

Samtalepartner utenfor familien



Mer informasjon/ snakk med noen

• Hefte: Syke barn i familien  (regjeringen.no)

• Helsenorge.no – barn trenger åpenhet om sykdom

• Parorendesenteret.no

• Ungeparorende.no

• ME-foreningen (me-foreningen.no)

• Foreldrekurs 



Bio-psyko-sosial modell

Understreker at vi er HELE mennesker og tar hensyn til samspillet 
mellom

- Den kroppen vi har

- De tankene vi har

- De følelsene vi har

- De relasjonene vi har

- De omgivelsene vi har – den sammenhengen vi befinner oss i



Vedlikeholdende faktorer

• Biologisk; smerter, ubehag, søvnvansker, ernæringsvansker

• Psykologisk; sykdomsforståelse, aktivitetsnivå, stress, engstelighet, 
bekymringer, grubling, depressivitet, perfeksjonisme (svart/hvitt), 
opplevelse av tap

• Sosialt; livssituasjon, sosiale relasjoner, familie, bosituasjon, 
jobb/skole, økonomi, helsevesen, NAV



Mestring og støtte

Å kjenne igjen sårbarhet

Å begrense/påvirke vedlikeholdende faktorer

Å tilpasse forventninger og krav – redusere stress

Å sortere hvilke aktiviteter som også gir energi og hvilke som bare tar

«Sykdomsfokus» vs «verdifokus»

MÅL: Hvordan har jeg det best mulig med de begrensninger jeg har per 
nå?



Gjensidig påvirkning i alle ledd



Tankemessige fallgruver

• Automatiske tanker – eks. det kommer aldri til å gå, jeg klarer det 
ikke, jeg blir verre av det

• Leveregler – eks. ingen må bli sinte, jeg fullfører alltid

• Grubling/bekymring

• Tankefeller – svart/hvitt (alt eller ingenting), overgeneralisering (en 
liten feil – vil alltid bli feil), katastrofetanker, tanke lesing (vet hva de 
andre tenker), personliggjøring (min feil)

• Pessimisme – jeg vil aldri bli bedre, jeg prøver ikke hardt nok, 
ingenting jeg gjør hjelper, jeg har alltid klart det før



Spør

- Hva tenker du? Føler du? Gjør du? Kjenner i kroppen?

- Hvorfor tenker du sånn (hva er faktagrunnlaget)?

- Er dette er nyttig måte tenke på?

- Kan du finne en mer hjelpsom måte å tenke om det på?


