
Espen Andreassen

Pappa til barn med sorg
Barn som pårørende



Hvem var vi



Så stod vi der da 
med flott pupp, 
kreft og 
kjemomannen 
Kasper



Når det som er selve symbolet på trygghet 
gjør deg utrygg



Krise og sorgreaksjoner hos barn

• Problemer med konsentrasjonen

• Urolige

• Engstelige

• Triste

• Sinte

• Glemmer mye

• Foreldre som sliter med de samme reaksjonene 







Kine

«Jeg er faen meg ikke takknemlig for at jeg 
fikk kreft. Jeg er forbanna»



Kine

«Noen ganger tenker jeg den ulovlige tanken at det hadde 
nesten vært bedre å vite at dette går ikke bra, å få 
beskjeden: nå er det ikke mere vi kan gjøre - nyt den siste 
tiden du har igjen.»



Ida

«Hva skjer med meg?»









Barn skjønner 
sammenhenger



Ida

«Jeg vil at klassen min skal få vite det»







Barns behov for 
kontroll





«Slutten»





Kjære jentene mine, mamma døde i natt



Ida

«Kan vi få gå på skolen i morgen pappa?»





Ida

«Sorgen»



Ingrid

Ingen av vennene mine spør meg om 
hvordan jeg har det





«Mammakveld»



Hvordan var det å leve med 
sykdom og død?



Samarbeid med skolen

• Alltid orientert

• Møter ved endringer og ved behov

• Snakket med klassene til jentene. Flere lærere tilstede.

• Informasjon begge veier

• Egen kontaktlærer - tøff jobb - veiledning fra sykehuset

• Ingen voksne spør hvordan det går med mamma, fokus på barna. Hvordan går det

med deg?

• Tegnebok - lov å tegne i den i timen når tanker var vanskelige. Fin som

utgangspunkt for samtale, men også et signal til lærer om at ting ikke er lett nå.

• Tett kontakt når «slutten» nærmet seg



Samarbeid skole og helse
• Burde ha et sterkere samarbeid med helsestasjonen

• Sykehuset burde varslet skolen om at «dere har barn som er i

en vanskelig situasjon»

• Hvordan kan skolen tilrettelegge, ta hensyn og gi omsorg om 

de ikke vet. Noen foreldre ønsker ikke dele informasjon med 

skolen.

• Sykehuset kan veilede og gi opplæring til skolen i møte med 

barn som har sykeforeldre.



Fastlegen til jentene

• Ble godt orientert om situasjonen på forhånd

• Vi skrev ned alle steder de hadde vondt, alt de var

redde for, og alt de lurte på

• Legen hadde god tid

• Forklarte og var veldig tydelig

• Kom tilbake når som helst



Hva skulle vi ønske oss?

• Burde ha et sterkere samarbeid med 

helsestasjonen, sykehuset og skolen

• Helsevesenet varslet kreftkoordinator i

kommunen

• Barnekoordinator varslet helsesøster på skolen

• Ressursene som ikke fant hverandre



Tillit Tydelig

Nærværende






