Retningslinjer for «barn som pårørende» ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Helsepersonelloven (§ 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a) sier følgende:
 helsepersonell har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende
 pålegger alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell
Stortinget vedtok 19. juni 2009 endringer i Helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten for å sikre at
helsepersonell skal identifisere og ivareta informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn som
pårørende har. Endringene trådde i kraft 1. januar 2010.
Helsepersonell skal bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av
pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan ha som
følge av forelderens tilstand.
Formålet med bestemmelsene er:
• å sikre at barna blir fanget opp tidlig
• at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en
forelder blir alvorlig syk
• å forebygge problemer hos barn og foreldre.
• Bestemmelsene gjelder både for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og
private helsetjenester.
Virksomhetens ledelse
Ledelsen for Skogli er pålagt å innlemme plikten til å ivareta barn som pårørende i de ansattes arbeidsoppgaver
(jf. Helsepersonelloven § 16). Dette skal ledelsen gjøre gjennom å:
• utarbeide rutiner og prosedyrer for hvordan arbeidet med barn som pårørende organiseres.
• finne rette personer til å ivareta rollen som barneansvarlige og sørge for at deres oppgaver og ansvar
ivaretas på en forsvarlig måte.
• sørge for at barneansvarlige har/får nødvendig kompetanse og ressurser.
• utnevne barnekoordinator ved behov
Arbeidsoppgaver for barneansvarlige:
• Koordinere og sette arbeidet i system i den praktiske hverdag
• Veilede og delta sammen med helsepersonell i konkrete saker
• Fremme barneperspektivet som en integrert del av det helsefremmende arbeidet
• Informere og oppdatere helsepersonell om barn som pårørende
• Sikre god behandlingsflyt på egen avdeling og mellom avdelinger, samt søke gode samarbeidsrutiner
med eksterne samarbeidsinstanser
• Ha oversikt over aktuelle oppfølgingstiltak for barn
Viktig kunnskap og kompetanse for barneansvarlig
• Barn og familiers behov ved sykdom, skade og avhengighet
• Gode samtale- og handlingsferdigheter med foreldre og barn
• Aktuelt lovverk relatert til barn, barnevern, taushetsplikt o.a.
• Gjeldende rutiner, prosedyrer og retningslinjer i arbeidet med barn som pårørende
• God systemkunnskap om hjelpeinstanser/aktører for barn og unge, både i spesialisthelsetjenesten og
kommunen.
Barnekoordinator
En barnekoordinator har et overordnet ansvar for å lede eller koordinere barn som pårørende-arbeidet ved en
virksomhet. Sentrale oppgaver vil være å utvikle retningslinjer og prosedyrer,
samarbeidsrutiner både internt og eksternt, ha oversikt over aktuelle oppfølgingstiltak for barn og foreldre,
organisere opplæring/veiledning av helsepersonell og barneansvarlige o.a.
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Barnekoordinator på Skogli
Nina Almås og Eldbjørg Gillebo er barnekoordinatorer på Skogli.
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