Samhandling for barn som pårørende - delprosedyre
1. Omfang og hensikt
Gjelder når
 barna kan ha behov for oppfølging utenfor
helseforetaket
 pasienten utskrives/kontakt avsluttes
 pasienten er i poliklinisk behandling

Bidra til
 tidlig samarbeid om støtte og oppfølging utenfor
helseforetaket
 at eksterne instanser får tilstrekkelig informasjon
for å gi barna oppfølging (1-4)

2. Fremgangsmåte (4-6)
Samhandling om informasjon og oppfølging utenfor helseforetaket:
Innhent gyldig samtykke ved kontakt med personer/instanser utenfor helseforetaket







Samarbeid med pasient/foreldre/barn om ønsker og behov for å informere andre, og for støtte eller oppfølging
av andre utenfor helseforetaket (eks. venner, naboer, barnehage/skole, fastlege, helsestasjon,
skolehelsetjeneste) (7-11)
Hvis barna kan ha behov for tiltak fra barneverntjenesten, utover forhold som utløser opplysningsplikten, vurder
dette sammen med pasient/foreldre/barn. Gi veiledning om vanlige frivillige tiltak: Råd og støtte til foreldre,
avlastning og økonomisk bistand. Tilby hjelp med å opprette kontakt med barneverntjenesten
Avtal hva familien/barna selv ønsker å gjøre og hva de ønsker helsepersonell skal gjøre
Oppdater personer/instanser som bidrar i barnas oppfølging når helseforetaket har ny relevant informasjon

Ved utskrivelse og/eller langvarig poliklinisk kontakt:
• Oppsummer og evaluer oppfølgingen av barna sammen med pasient/foreldre/barn (8)
• Avtal eventuell videre oppfølging; hva pasient/foreldre/barn skal gjøre og hva helsepersonell skal gjøre
Vurder om barnas behov for informasjon og oppfølging er tilstrekkelig ivaretatt
Ved behov se delprosedyrene Kartlegging av barn som pårørende/Tiltak for barn som pårørende
Dokumentèr i pasientens journal:
• relevante og nødvendige opplysninger fra gjennomførte tiltak (4, 5)
• helsepersonells vurdering av om mindreårige barn er godt nok ivaretatt (4, 5)
• skriftlig eller muntlig samtykke (5, 12)
• eventuelle henvisninger av mindreårige barn (inkludert helsehjelp for barnet) (4, 12)
• eventuell bekymringsmelding til barneverntjenesten (4, 12)
Inkluder kartlagte opplysninger om mindreårige barn i epikrise og pleie- og omsorgsmelding (4, 12)
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