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OPPSUMMERT
Ellen Katrine Kallander er sosionom med master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og
ungen, og har i 2019 levert sin doktorgradsavhandling om barn som pårørende ved det
Medisinske fakultet, UiO. Hun har god kjennskap til både kvantitativ og kvalitativ metode, og
publisert flere vitenskapelige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrift og norske
bokkapitler. For tiden er Kallander involvert i Fafos evaluering av opptrappingsplanen for
rusfeltet, Oslo kommunes evaluering av Barnehjernevernet og Levekårssatsingen. Hun
kommer fra FOU psykisk helsevern, Ahus, der hun har bidratt til å bygge opp og gjennomføre
multisenter studien Barn som pårørende. Prosjektet fokuserte på pasienten, barna og familiens
situasjon, helsepersonellet og hvor godt spesialisthelsetjenesten samhandlet med kommunene,
og i hvilken grad bestemmelser i helselovgivningen ble implementert. Prosjektet fikk også
oppdrag fra Helsedirektoratet om å gi anbefalinger om hvordan helsetjenestene kan hjelpe
barn med foreldre som pasienter i spesialisthelsetjenesten og kommunene. Kallander har også
vært prosjektleder for evalueringen av Helse- og omsorgsdepartementets satsing på barn som
pårørende 2007-2010. Hun har vært universitetslektor innenfor psykisk helsearbeid og har fra
tidligere arbeidet i ulike deler av barnevernet.
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