
For søsken og foreldre

Forebygging av psykiske helseplager hos søsken av 
barn med en diagnose



Hva er SIBS?

Forkortelse for SIBLINGS, som er engelsk ord for søsken  

SIBS er et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en 
diagnose. Søsken i alderen 8-16 år kan delta.    

Gruppen går over to dager á 3 timer. Barna deltar sammen med 
én av sine foreldre. Den samme forelderen deltar på begge 
dagene.  

Gruppene består av mellom 3 - 7 barn med foreldre.         

Målsettingen for SIBS  

Målsettingen for SIBS er å forebygge 
utvikling av psykiske helseplager hos 
søsken til barn med en diagnose. 
 
Mål for søskengruppene er at søsknene 
skal få snakke om sine opplevelser med å 
være søsken til et barn med en diagnose.  

Mål for foreldregruppen er å gi økt forståelse av søskens 
opplevelser og hvordan man kan snakke med søsken om 
opplevelsene deres.     



Programoversikt  

Dag 1 – om diagnosen
 
Informasjon og bli kjent i gruppen  
Søskengruppe og foreldregruppe parallelt.
Forelder og søsken snakker sammen (2 og 2) 

Dag 2 – om hvordan søsken har det
Søskengruppe og foreldregruppe parallelt
Forelder og søsken snakker sammen (2 og 2)

 
Virker dette interessant?  
Se nærmere informasjon på baksiden. 



Hvem vi er

I Lillestrøm og omegn gjennomføres SIBS gjennom Råd- og  
veiledningstjenesten for familier med barn med nedsatt 
funksjonsevne. 

Råd- og veiledningstjenesten er en tverrfaglig gruppe som 
ligger under avlastningstjenesten i kommunal området Bo- og 
miljøtjenester.  
Utenom SIBS tilbyr råd og veiledningstjenesten 
foreldreveiledning etter vedtak.  

Kontakt oss

Har du spørsmål om deltakelse og praktiske ting rundt kurset? 
Ta kontakt med din lokale SIBS-koordinator:   

Monica Skogvold  
Barnekoordinator, Tjenestetorg for barn, unge og familier 
Kommunalområde: Helsetjenester for barn, unge og familier  
E-post: monica.skogvold@lillestrom.kommune.no  
Telefon: + 47 489 52 599 
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