
Mosjøen 2. juli 2020 

Veiledning for kommuner-  

Mottak av elektronisk melding om Barn/søsken som pårørende fra 

helseforetak i Helse Nord 
 

Hensikt 
Sikre at informasjon og oppfølging av barn som pårørende blir ivaretatt i kommunen.  

Dette er et forslag til hvordan kommunen kan håndtere meldinger om barn som pårørende.  

Omfang 
Rutinen gjelder for helsepersonell som tar imot disse meldingene i kommunen.  

Helseforetakene skal melde kommunen dersom de har pasienter med mindreårige barn/ 

søsken/etterlatte barn mellom 0-18 år, og pasienten er alvorlig somatisk/psykisk syk, rusavhengig 

eller alvorlig skadd.  

Informasjonsoverføring forutsetter at pasienten og den som har foreldreansvaret for barnet har gitt 

muntlig eller skriftlig samtykke.  

Grunnlag 
Bygger på Helsepersonelloven § 10a og b, og Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a. 
 

Arbeidsbeskrivelse 
Behandler eller helsepersonell i helseforetaket har fått samtykke hos pasient til å varsle kommunen 

om barn/søsken som pårørende, og behov om oppfølging i kommunen. Helseforetaket har en 

dokumentmal som de fyller ut, og som sendes via elektroniske meldinger til kommunen. Meldingen 

sendes fortrinnsvis til Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dersom annen tjeneste skal følge opp 

barn som pårørende, sendes melding til aktuell tjeneste. Melding sendes på pasient, med 

opplysninger om barn som trenger oppfølging i selve meldingen. Se mal for meldingen lenger ned.  

Kommunen må ta imot meldingen, og sørge for at barnet får den nødvendige oppfølgingen. Det må 

etableres kontakt/samarbeid mellom de som skal følge opp barnet og pasient, dette kan være 

skole/barnehage, fastlege, kreftsykepleier, psykisk helsetjeneste eller andre.  
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Arbeidsflyt internt i kommunen 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottak av melding fra helseforetak om barn som 

pårørende 
Melding sendes på pasient, og adresseres fortrinnsvis til 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, evt annen aktuell 

tjeneste som skal følge opp barnet/barna. 

 

Oppfølging  
Fordele ansvar for oppfølging internt. Samarbeide med andre relevante 

aktører.  

 

 

Registrering av pasient i fagsystem 

 

Registrering og dokumentasjon i barnets journal 
Oppfølgingsbehov dokumenteres i barnets journal 
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1. Mottak av elektronisk epikrise fra UNN 

Kommunen mottar en elektronisk epikrise(edi) fra UNN om at barn/søsken som pårørende 

(under 18 år) er registrert og kartlagt, og den med foreldreansvar for barnet har samtykket til 

at kommunen skal følge opp barnet med tjenester. Epikrisen sendes på pasient og er merket 

med «Barn/søsken som pårørende – nødvendig oppfølging i kommunen». Med bakgrunn i 

mottatt epikrise opprettes journal på pasienten i fagsystemet for å dokumentere 

henvendelsen. 

Opplysninger om barnets oppfølgingsbehov beskrevet i epikrisen dokumenteres i barnets 

journal. 

2. Oppfølging 

Den som mottar epikrisen fordeler oppfølgingsansvar til riktig fagperson. Denne fagpersonen 

må følge opp barnet og etablere samarbeid med andre involverte aktører i tråd med barnets 

ønsker og behov. Samtykke innhentes, jf. Helsepersonelloven § 10 a og b, tredje ledd, bokstav 

b. 

Kommunene anbefales å etablere interne rutiner for oppfølging av barn som pårørende for å 

sikre riktig koordinering av arbeidet rundt hvert enkelt barn.  

 

NB. Bekymringsmelding til Barneverntjenesten fra Helseforetaket skal ikke meldes via denne 

epikrisen. 

Hvordan etablere interne rutiner for oppfølging av barn som pårørende i kommunen: 

Det vises til at kommunene har plikt til å legge til rette for å fange opp og følge opp barn som 

pårørende til foreldre/foresatte eller søsken. Dette arbeidet kan for eksempel organiseres gjennom å 

opprette barneansvarlig i aktuelle enheter i kommunen – se Pårørendeveileder fra Helsedirektoratet: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder/helseforetak-og-kommuners-plikter-

overfor-parorende/plikt-til-parorendeinvolvering-og-stotte 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder/helseforetak-og-kommuners-plikter-overfor-parorende/plikt-til-parorendeinvolvering-og-stotte
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder/helseforetak-og-kommuners-plikter-overfor-parorende/plikt-til-parorendeinvolvering-og-stotte
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Dokumentmal som vil bli sendt fra helseforetaket:  

 

 

Torolf Slettevoll 
Koordinator for KS kompetansenettverk e-helse Nord 
Tlf: 75101109 / 90956373 

 


