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ROMERIKE: Mange
barn som er i sorg når
familien oppløses, må
i tillegg forholde seg
til at foreldrene hodestups forelsker seg i
ny partner. Nå advarer familevernkontoret nyskilte foreldre
mot å haste inn i nye
forhold.
Linda Ingier

linda.ingier@rb.no
926 00 998

– Mange unge er i egen prosess
når det gjelder å utforske forelskelse og egen seksualitet.
Plutselig har foreldrene havnet
på samme stadium. Ungdommer forteller i møte med oss at
de opplever det som vanskelig
når mamma eller pappa kliner
med ny partner foran øynene
på dem, forteller enhetsleder
ved Familivernkontoret Nedre
Romerike, Line Lise Helledal.
De har et klart råd:
– Vi anbefaler skilte par å la
det gå minst ett år før barna
treffer den nye kjæresten.
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■ Unge sliter med foreldrenes nye forelskelse etter samliv

De opplever det
som vanskelig
når mamma eller
pappa kliner med
en ny partner

Line Lise Helledal
enhetsleder ved
familievernkontoret

Flere barn på mekling
Antall barn og unge som er med
til samtale eller mekling ved
Familievernkontoret Nedre Romerike har økt drastisk det siste året.
Fra 1. januar 2017 til 17. oktober i 2017 deltok barn og unge
på 399 slike møter ved kontoret.
For samme periode i år har
antallet økt til 552.
En av tenåringene som har
vært med foreldrene til mekling ved familievernkontoret
forteller til Romerikes Blad at
foreldrenes brudd har vært
vanskelig å takle.
– Aller helst hadde jeg jo ønsket meg en kjernefamilie, en
vanlig familie som kan være
sammen og støtte hverandre,
men jeg ser jo at dette ikke er
mulig. Da er det kanskje greit at
de skilles. Pappa har ny kjæreste, og henne har jeg lite kontakt
med. I samtalene på familievernkontoret opplever jeg at de
skjønner hvordan jeg har det,
sier tenåringen.

– VENT: Line Lise Helledal, enhetsleder ved familievernkontoret på Nedre Romerike, ber foreldre vente i minst ett år før nye partnere
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introduseres for barna etter et samlivsbrudd. 
mamma eller pappa blir
sammen med noen i omgangskretsen, på fotballaget, eller på
skolen, legger hun til.

«Aldri vært så lykkelig»

Trenger tid med voksne
Helledal peker på at foreldrenes forelskelse er et svært vanskelig tema for de unge.
– Det ser vi både gjennom
samtaler her hos oss og på nettfora som ung.no. De fleste unge
har behov for litt ekstra tid med
foreldrene når familien splittes.
I stedet opplever mange at
mamma eller pappa raskt forelsker seg på nytt, og «endelig»
viser tegn til å være lykkelige.
De forsvinner da lett inn i forelskelsens rus og har derfor van-

BRUK TID: Psykolog Regine

Larsen. 
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skelig for å fange opp ungenes
følelser, påpeker Helledal.
– Særlig vanskelig blir det når

Psykolog ved familievernkontoret, Regine Larsen, sier at
ungdommene ofte reagerer
med å bli triste og sinte.
– De går gjerne og tenker og
grubler over den nye tilværelsen, og vet ikke hvordan de kan
si fra. De vil jo innerst inne at
mor eller far skal være lykkelige. Samtidig oppleves den nye
situasjonen langt fra enkel.
Noen løser problemet med å
trekke seg unna. Barn er ofte
svært lojale med foreldrene,
sier hun.

Å si «jeg har aldri
vært så lykkelig
som nå» skal man
passe seg for.

"

Line Lise Helledal
enhetsleder ved
Familievernkontoret

Larsen understreker samtidig at mange foreldre også er
gode på å finne løsninger.
– Vi har foreldre som fint greier å feire jul eller å dra på bowling sammen, og som ellers har
god dialog med barna. Steforeldre kan også være gode ressurspersoner i barnas liv, fastslår
hun.
Helledal mener videre det er
viktig å velge sine ord hvis ny

PÅ MEKLING: Denne
tenåringen har vært med
foreldrene på mekling, og føler
hun der blir forstått. 
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partner kommer inn i bildet.
– Å si «jeg har aldri vært så
lykkelig som nå» skal man pas-
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vsbrudd ■ 100 romeriksfamilier skal forskes på

Flere skilte
seg i 2017

Antall ekteskap, separasjoner
og skilsmisser i 2017.

se seg for, oppfordrer Helledal.
De unge stiller da gjerne
spørsmålstegn med alle årene
man har levd sammen i den
gamle familien.
– Hva var egentlig familien vi
hadde gjennom 15 år? Det er
svært viktig å anerkjenne livet
som var og ha respekt for den
gamle familien, sier hun.
– Når vi spør barn om hva de
aller helst ønsker seg hvis de
fikk velge, så er svaret nærmest
utelukkende at de ønsker at foreldrene skal bli kjærester igjen
selv om de vet at det ikke vil
skje, sier Helledal.
Barnas sorg over bruddet og
foreldrenes forelskelse er derfor ofte vanskelig å forene.
– Man får ofte mer egentid

ved et brudd når barna er hos
den andre forelderen. Bruk heller denne på ny partner, oppfordrer hun.

av disse er fra Romerike, blant
annet gjennom Familivernkontoret Nedre Romerike.

Skal forske i familielivet
Det er i dag lite forskning på
hvordan forhold i familien henger sammen med barns trivsel
og utvikling. Det meste av dagens forskning er fra USA.
Folkehelseinstituttet har nå
gått i gang med en helt ny studie der de ønsker å lære mer om
hvordan dagens familieforhold
påvirker barnas hverdag.
Dette er den største studien
som noensinne er gjennomført
i Norge når det gjelder dette temaet. Det skal samles inn informasjon fra 3.000 familier. 100

Det er særlig
viktig for oss å
høre barnas egen
stemme om hvordan de
opplever hverdagen og
familien sin.

"

Maren Sand Helland
Familieforsk, Folkehelseinstituttet

– Her vil vi se på alle typer familier. Det er særlig viktig for
oss å høre barnas egen stemme
om hvordan de opplever hverdagen og familien sin. Derfor

inviterer vi også barn mellom
sju og 15 år i familiene som deltar til å være med, sier prosjektleder Maren Sand Helland i Familieforsk, Folkehelseinstituttet.
Det finnes per i dag lite kunnskap om foreldres samliv og
konflikter i Norge.
– Vi vet lite om hva som gjør
at noen foreldre har mange
konflikter mens andre samarbeider godt, og hvordan ulike
barn i ulike typer familier påvirkes av foreldrekonflikter og andre forhold i familien over tid.Vi
håper med dette å bedre kunne
ivareta barns behov når familier går gjennom vanskelige perioder, sier Helland.
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