
PÅRØRENDEPERSPEKTIVET
MØTET MED HJELPEAPPARATET OG FORVENTNINGER TIL  BARNEKOORDINATOR



HVA SKJER I DET MAN FÅR ET 
SYKT BARN?

v Livet raser sammen, men ingen kriseteam tar oss imot

v Brutal overgang fra tryggheten på sykehuset til hjemmet

v Mange foreldre føler seg alene og overlatt til seg selv

v Paragrafjungel

v Vanskelig å komme i kontakt med hjelpeapparatet på egenhånd

v Lære å leve livet på ny

v Planlegge for en usikker fremtid og et annerledes liv



Å FÅ ET SYKT BARN RAMMER HELE FAMILIEN

Egen fysisk og
psykisk helse

Parforhold

Søsken og øvrig
familie

Sosialt 
ne8verk 
og jobb

Fysiske plager og reaksjoner

Utmattelse

Stress

Bekymringer

Tap av venner og sosialt liv

Sorg

Tankekjør

Spørsmål

Traumer
Dårlig samvittighet

Tid



VÅRE 
FAMILIER

Jobb

Skrive 
søknader/klager

Familie, søsken, 
hjemmet

Oppfølging, møter
og Emeavtaler

Koordinering
og samhandling

Holde liv i ungen

Venner Hobby 
Trening Ferie     

Egen helse    
Fritidsaktiviteter    

Velvære   Parforhold    
Fest    Hvile    



VÅRE 
FAMILIER

Jobb

Skrive 
søknader/klager

Familie, søsken, 
hjemmet

Oppfølging, møter
og timeavtaler

Koordinering
og samhandling

Holde liv i ungen

Venner Hobby
Trening Ferie     

Egen helse    
Fritidsaktiviteter    

Velvære   Parforhold    
Fest    Hvile     

Med 
forsvarlige 

og nok 
tjenester



TOTALPAKKEN



• Utløses kun dersom det er behov for andre 
velferdstjenester i tillegg til helse

• Gjelder kun til 18 år

• Manglende utdanning/kursing

• Paradoksalt å innføre plikt til samhandling når 
verktøyene som trengs ikke fungerer/eksisterer

• Har et tydelig familieperspekFv – familien et 
reHghetssubjekt i Fllegg Fl barnet

• Lovfestet samarbeidsplikt og samordningsplikt
på tvers av instansene

• Myndighet for barnekoordinator Fl å pålegge 
samarbeid mellom tjenester

BARNEKOORDINATOR – VIL DET FUNGERE?



NY TVERRSEKTORIELL 
VEILEDER OM 
SAMARBEID, 
SAMORDNING OG 
BARNEKOORDINATOR

Slett arbeid, preget av hastverk

Veilederen gir ingen reell veiledning

Innhold: Lovteksten + noen villende linker

Duket for stor nasjonal forkjellsbehandling

Same shit, different wrapping



HISTORIE 1

Oppdages i 
svangerskap
• Jordmor
• Fostermedisin / 

spes.helsetjeneste

Forberedelser
• Barnekoordinator
• Utredning
• Informasjonsflyt
• Planlegging i god tid 

før utskrivelse

Tiltak
• Barnekoordinator
• Kartlegging
• Få nødvendige 

tjenester på plass
• Tett oppfølging og 

fortløpende vurdering



HISTORIE 2

Oppdages under 
fødsel/i barseltiden
• Fødeavdeling
• Nyfødtintensiv 
• Barneavdeling
• Helsestasjon

Uforberedt
• Akutt eller via fastlege 

eller helsestasjon
• Utredning på sykehus
• Varsle kommunen
• Barnekoordinator
• Informasjonsflyt

Tiltak
• Planlagt, eller hurtig 

utskrivelse når avklart
• Barnekoordinator
• Få nødvendige 

tjenester på plass
• Tett oppfølging og 

fortløpende vurdering



HISTORIE 3

Ulykke/skade eller 
sykdom i barneår
•Helsestasjon
•Fastlege
•Spes.helsetjenesten

(U)forberedt
•Akutt eller via fastlege 

og/eller helsestasjon 
•Varsle kommunen
•Barnekoordinator
•Informasjonsflyt

Tiltak
•Barnekoordinator
•Kartlegging (f.eks. 

bil/boligsituasjon)
•Tjenester og/eller 

endring av behov
•Tett oppfølging og 

fortløpende vurdering
•Ev. barnehage / skole



KOMPETANSE

Kunnskap
om 

tjenestene

Kunnskap om 
lovverket

Kunnskap 
om 

familiene
KOMPETANSE



INNVANDRERFAMILIER

v Innvandrerfamilier blir dobbeltminoriteter
v Språkbarrierer og kulturkrasj
v Familiene får svært lite eller ingen hjelp 
v Det offentlige hjelpeapparatet hindrer

integrering og samfunnet  går glipp av
store ressurser 

v Utnyttes og diskrimineres



HVA KAN HJELPEAPPARATET GJØRE SAMMEN?

v Etablere «mottaksteam» i kommunene (f.eks. barnekoordinator + helsestasjon) i
samarbeid med spesialisthelsetjenesten

v Etablere tett kontakt mellom barnekoordinator og koordinator i spesialisthelsetjenesten

v Koble barnekoordinator på barnepalliative team

v Kurs/opplæring av barnekoordinator i samarbeid med interesseorganisasjoner som
representerer målgruppen

v Vurdere «minoritetskoordinator» i byer med høy andel innvandrerfamilier

v Sikre informasjonsflyt og god oppfølging av foreldrene



HVA MÅ KOMMUNENE GJØRE?

Ansette i hele
barnekoordinatorstillinger
- vurdere interkommunalt
samarbeid i små kommuner

Sørge for at barnekoordinator 
er uavhengig
- se på plassering i
organisasjonskartet

Sikre tilstrekkelig 
kompetanse/kursing
- personlig egnethet alfa omega

Fatte enkeltvedtak om IP og 
barnekoordinator
- sikrer familiene
klagerettigheter 

Gi barnekoordinator 
beslutningsmyndighet
- akuttfunksjon i et avgrenset
omfang og varighet

Sett barnet og familien først
- hva trenger dere for å leve et
godt liv?

(dersom barnekoordinator skal bli en fungerende ordning)



TAKK FOR MEG!

bettina@lovemammaene.no

www.lovemammaene.no

mailto:post@lovemammaene.no
http://www.lovemammaene.no/

