Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare
barn under pandemien.
Oslo, 17.11.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening takker for muligheten til å komme med innspill til
koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge under pandemien.
N.K.S. har flere frivillige aktiviteter for barn og unge over hele landet. Vi kan gjerne komme
med utfyllende tilbakemeldinger på den varslede undersøkelsen rettet mot fritidsaktiviteter
til barn og unge. N.K.S. er også en ideell aktør som driver blant annet veiledningssentre for
pårørende til mennesker i rus og psykisk sykdom.
Både våre frivillige og personer i vårt kontaktnettverk deler bekymringen om at tilbud til
barn og unge har blitt redusert høsten 2020. Det gjelder spesielt helsesykepleiere på
skolene. Dette går på kapasitetsutfordringer. De forteller om redusert kapasitet til å følge
opp spesielt utsatte barn og unge. De forteller at de treffer færre barn og har blitt pålagt
flere oppgaver. Enkelte steder er viktige tilbud som undervisning om prevensjon og
kjønnssykdommer på helsestasjon for unge er kansellert på grunn av korona.
Vi er særlig bekymret for familier som lever i vedvarende lavinntektsfamilier og familier med
både dårlige språkkunnskaper og bor trangt. Våre frivillige er også bekymret for familier som
bor på asylmottak.
N.K.S. driver fem veiledningssentre for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser,
dette er et gratis lavterskeltilbud.
Veiledningssentret for pårørende Sør-Øst forteller at de har valgt å prioritere barn denne
høsten. Da Norge ble stengt ned i mars, var de bekymret for alle de barna som måtte være
hjemme i familier med rus og/eller psykiske lidelser, og kanskje i tillegg opplevde
permitterte/arbeidsledige foreldre. Veiledningssentret hadde barnegruppe da
nedstengingen kom og i løpet av mai hadde de vært i kontakt med foreldre til de barna som
var mest sårbare. I september startet veiledningssentret igjen opp med barnegruppe (6 barn
i 11-12 års alderen). De har bestemt at de opprettholder gruppetilbudet til barn, i tillegg til
individuelle samtaler til barn, så fremt det lar seg gjennomføre (f.eks. avlyste de
voksengruppe denne uken, men bestemte at barnegruppe skal gjennomføres). I Kristiansand
arrangeres det i samarbeid med Kristiansand kommune, SMIL-kurs for barn denne høsten.
De er ikke hørt at barn har fått redusert/mistet hjelpetilbud i Grenlandsområdet.
Veiledningssentret for pårørende i Vest-Norge erfarte da Norge stengte ned i vår at å snakke

med barn på telefon/teams hadde en viktig verdi, nemlig å holde kontakten. Mange hadde
allerede sittet med skole på skjermen i flere timer og hadde ikke ro til mer, og andre klarte
ikke fokusere på samtaler på telefon. Noen hadde heller ikke anledning å snakke åpent fordi
den de var pårørende til var i samme hus. Så oppfølgingen de kunne gi barna var å veilede
foreldrene.
I høst prioriterer også de barn. Foreløpig har de vanlig drift bortsett fra noen voksengrupper.
Dersom det kommer til det at veiledningssentret må redusere antall pårørende som er
innom i løpet av en uke, blir det de voksne som må vike for barnetilbudet som de holder
åpent frem til det eventuelt blir en ny lockdown.
Foreldre og barn er redde for at veiledningssentret skal stenge. De merker også at
coronasituasjonen er mer belastende nå enn det var i vår.
N.K.S. har ikke selv gjort noen undersøkelser men vi er kontinuerlig dialog med våre ideelle
virksomheter og frivillige over hele landet. Vi kommer gjerne med mer utfyllende innspill på
et senere tidspunkt. Vi hadde satt pris på om vi kunne bli inkludert i arbeidet til
koordineringsgruppen videre.
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