
Barn som pårørende – en naturlig del av helsetjenesten

Leder BarnsBeste

Siri Gjesdahl





Lovbestemmelser

• Helsepersonell

§ 10 a – pasientens barn og søsken

§ 10 b – barn og søsken som er etterlatte

§ 25 tredje ledd – samarbeidende personell

• Spesialisthelsetjenesten

§ 3-7 a – barneansvarlig personell



Barn som pårørende

• Barn og unge med nærpersoner som opplever 
helseproblemer eller dør

• Helseproblemer eller død påvirker barn og familie

• Barn og unge har egne behov og ønsker

• Forståelse, deltakelse, anerkjennelse



HVORDAN IVARETAR HELSEFORETAKENE BARN OG 
SØSKEN TIL PASIENTER SOM DØR?

Resultater fra en spørreundersøkelse januar 2018

Siri Gjesdahl/Laila Hamar



Bakgrunn

Fra 1. januar 2018 er lovbestemmelsene om barn som 
pårørende utvidet til å omfatte ivaretakelse av 
"mindreårige barn som er etterlatte etter foreldre eller 
søsken".



Formål

Å kartlegge helseforetakenes praksis med å følge opp 
barn som etterlatte, og om det er behov for 
fagprosedyrer, opplæringsressurser og pasient- og 
pårørendeinformasjon eller annet i 
spesialisthelsetjenesten i forbindelse med endret 
lovverk.



Resultater –

• Oppfølging av barn som etterlatte etter foreldre varierer mellom Hfene og internt i det 
enkelte HF. Det er manglende eller ulik grad av systematikk i form av praksis og 
prosedyrer.

• Det samme gjelder barn som etterlatte etter søsken

• Det er ulikt hva som tilbys av hjelp i kommunene

• Det er få som har utarbeidet eget informasjonsmateriell til barn som etterlatte

• Noen deler ut etterlattemapper/-konvolutt

Er det behov for  nye/endrede fagprosedyrer, opplæringsressurser og pasient- og 
pårørendeinformasjon eller annet for å kvalitetssikre ivaretakelsen av barn som etterlatte?

• Alle svarer «ja»



Resultater – samarbeid med andre
De fleste samarbeider med andre utenfor sykehus (men, også noen som svarer nei):

• Pårørendesenteret og diakoner i den enkelte menighet
• Flere nevner prestetjenesten. 
• Kreftomsorg Rogaland
• Kreftkoordinator, Kreftsykepleier 
• Kommunale kriseteam/selvmordsteam. 
• Fastlege. 
• Kommunal psykiatritjeneste
• Alle kommunene/ Kommunar dersom barn/ søsken har behov for oppfølging
• Kreftforeningen 
• Skole/lærere/barnehage 
• Helsestasjon/Helsesøster og fastlege
• Familievernkontor
• Barnevern

2 sitater:
«Ikke systematisert, men noen gjør forsøk på finne ut hvor de kan henvende seg for sorgstøtte i nærheten 
av der de bor. Hvis de bor i Oslo informeres det om Fransiskushjelpens tilbud om det er kjent i avd.»

«OPPSUMMERING: Personavhengig og tilfeldig i helseforetaket. Ingen helhetlig prosedyre i 
helseforetaket»



Videre jobbing

• Informasjon i undersøkelsen er viktig for videre arbeid

• BarnsBeste vil bruke innholdet til å jobbe videre med fagfeltet barn 
som etterlatte



Oppfølging av multisenterstudien Barn som pårørende

• Nasjonal kvalitetsindikator på barn som pårørende
Prop.15s –Opptrappingsplan på rusfeltet 2016-20

• Barneansvarlige i kommunene.
• Prop.15s –Opptrappingsplan på rusfeltet 2016-20

• Rapporteringskrav i oppdragsdokument

• EPJ – barn som pårørende 

• Opplæring til helsepersonell



Felles nasjonal tekst «Barn og unge i familien?»

• 12 av 18 HF-nettsider har tatt i bruk den 
nasjonale teksten. 

• 10 av 18 HF har henvisning på førstesiden til 
«Barn og unge i familien?» og/eller «Barn 
som pårørende». 

• Kun ett helseforetak har ikke egen eller 
nasjonal tekst om barn som pårørende/barn 
og unge i familien





http://laeringsportalen.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/uploaded/scormcourse/barns_beste 27/index_scorm.html
http://laeringsportalen.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/uploaded/scormcourse/barns_beste 27/index_scorm.html
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Film om pårørende – 2 minutter (Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=FqTEdDO5ReA
https://www.youtube.com/watch?v=FqTEdDO5ReA


Veilederen om oppfølging av barn som pårørende 
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• Rutinemessig registering av barna

• Kartlegging av barnas behov 

• Veiledning av foreldrene

• Å innhente samtykke 

• Oversikt over samarbeidspartnere

• Opplysningsplikten til  barnevernstjenesten

• Dokumentasjon



Veiledning og hjelp til familien

• Veiled foreldrene i støtte til barnet

• Veiled foreldrene i å snakke om sykdom og behandling

• Snakk om hverdagen i barnehage og på skolen

• Snakk om fritidsaktiviteter og sosialt nettverk

• Gi mulighet til besøk på institusjonen

• Snakk om situasjonen til søsken
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Enkle støttetiltak – barn som pårørende

• Sørg for at barn får møte andre som har opplevd det samme

• Tilby samtaler hos f.eks. helsesøster

• Lag en plan for krise eller sykdomsforverring sammen med familien

• Lytt alltid til erfaringer og bekymringer fra barn/unge som bor alene 
med en pasient

• Bidra til å ivareta barnet også når samtykke ikke oppnås 
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http://snakketoyet.no/
http://snakketoyet.no/



