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Bakgrunn for studien 

Lite kunnskap om  
barn som pårørende og 
helseperspektiv 
 

Hva er helsefremmende  
arbeid for barn som pårørende? 
 
Etterspørsel fra WHO og forskningsmiljøer 

 



Helseperspektiv 

Patogenese 
 

• Helse som fravær av sykdom                            Syk/frisk 
• Utgangspunktet er at kroppens funksjoner fungerer optimalt 
• Søker å forklare hvorfor mennesker blir syke, og forhindre sykdom 
• Helse er objektivt 

 

Salutogenese 
 

• Helse som et kontinuum                                         Uhelse ________ Helse 
                                                                             

• Utgangspunktet er uballanse i kroppens funksjoner 
• Søker å forklare hvordan helse skapes 
• Helse er subjektivt 

 



  Barn som pårørende i helseperspektiv 
    

Salutogent perspektiv Patogent perspektiv 

Barn som pårørende er i bevegelse i helse 

(Health ease/dis-ease continuum) 

 

Barn som pårørende forblir friske eller utvikler sykdom 

(Healthy/sick dichotomy) 

 

Barnas perspektiv er utgangspunkt for å fremme deres helse 

(The history of the person) 

 

Barn som pårørende kan defineres som en diagnose 

(The person’s disease/diagnosis) 

 

Barn som pårørende er kompetente deltakere 

(Salutary factors) 

 

Foreldres sykdom er en risikofaktor for barn 

(Risk factors) 

 

Foreldres sykdom kan virke helseskadelig, helsenøytralt eller 

helseskadelig for barn som pårørende 

(Stress might be pathogenic, neutral or salutary) 

 

Barn som pårørende er i risiko og må beskyttes 

(Stress is pathogenic) 

 

Medbestemmelse og mestring er vesentlig for aktiv tilpasning 

for barn som pårørende 

(Active adaptation) 

 

Barn som pårørende-arbeidet har en standardisert og 

problemfokusert tilnærming der barna er passive mottakere 

(The magic bullet) 

 

Skjema utviklet av Signegun Romedal, Master I helsefremmende arbeid, etter inspirasjon fra : A summary of six main aspects of 
the salutogenic and the pathogenic orientation as presented by Antonovsky in Unravelling the Mystery of Health (Antonovsky, 
1987). (Vinje, H. F., Langeland, E., Bull, T. (2016).  



Helseperspektiv i offentlige 
dokumenter 

• Norske offentlig førende dokumenter  
for barn som pårørende-arbeid 
2005-2015 

• Et patogent helseperspektiv 
dominerer 

• Et salutogent perspektiv er litt til  
stede og ser ut til å være i  
bevegelse 



 

       Hvordan har ideene vokst frem? 
• Rollen «barn som pårørende» 
• Forskning 
• Syn på barn i Norge 
• Tolkning og bruk av ord og begreper 

 
 

Hva holder ideene i live? 
• Fagmiljø og fagpersoner som aktører 
• Overføring av tekst 
• Politiske satsinger 

 
       Hva gir ideene gjennomslag? 

• Utgiver av dokumentene 
• Forankring i lovverk 
• Forskning 

 



Hva vil det si for praktisk barn som 
pårørende- arbeid? 

 

• Metodisk tilnærming 

• Opplæring 

• Involvering av barna selv 

• Terskel for intervensjon 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge som pårørende -   
patogenese og salutogenese som gjensidig avhengige 
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