
Hei alle barneansvarlige  

I disse koronatider er det viktig å huske på å gi håp og trygghet til familien selv om de ikke 

kan komme på besøk.    

Bruk teknologiske-hjelpemidler som høyttalende telefon, PC, mobil, nettbrett med Skype, 

Facetime, m.m. for å gjennomføre familiesamtaler når pasienten ønsker det.    

Spør pasienten om de kan vise deg bilder av barna, de fleste har det på mobiltelefonen. 

Snakke om barna med pasient, da blir barna og familien i «rommet» selv om de fysisk ikke er 

der. Husk familien er som regel pasientens viktigste andre. I disse koronatider når pasienten 

ikke får besøk, og eller har mere korona-engstelser, kan det være ekstra viktig å kunne snakke 

om familien, og få merke at vi som helsepersonell bryr oss og spør om hvordan familien har 

det.   

Undre deg sammen med pasient om hvilken innvirkning lidelsen har på dem som familie, men 

ikke fokuser bare på utfordringene, (det er så mye korona-nyhets-utfordringer) så husk også 

fokus på ressurser. Ikke minst fokus på hva de har erfart gir dem gode opplevelser, glede og 

styrke sammen, og hvordan de kan gjøre mere av det som familie, selv med korona 

begrensninger. For eksempel hva pleier de å gjøre i påsken? Hva av det kan de gjøre nå? 

Undre dere sammen om alternative muligheter.   

NB! Viktig å ha fokus på samarbeid med kommunene, det er der familiene oppholder seg. 

Kommunene trenger å få vite om det er noen som trenger hjelp. Kommunene er de som er 

nærmest familiene i hverdagen, og de vil gjerne hjelpe om de vet om behovene! HUSK send 

«barn som pårørende» skjema, så kommunene får vite om at det er behov for oppfølging (se 

punktet om digital samhandling).   

Vær ekstra oppmerksom på at vanskelige hjemmeforhold av ulike slag kan eskalere med 

korona-endringer. Ring barnevernsvakten om du akutt er i tvil om hvordan barna har det 

hjemme:  

· (aktuell kontaktinfo til barnevernvakter)  

Linker til inspirasjon og nytte:   

· (aktuelle og lokale nettressurser)  

 

 

 


