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Barn som pårørende. Midlertidige retningslinjer:
Mindreårige barn som bestemmelsen gjelder for, må ivaretas best mulig innenfor den
kapasitet som står til rådighet (Ref. Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19
pandemien 25. mars 2020, vedlegg 1). (Refererer til veileder fra H-dir, Koronavirus – beslutninger og
anbefalinger – BarnsBestes anm.)

Etter bestemmelsen skal helsepersonell ivareta behov for informasjon og nødvendig
oppfølgning som mindreårige barn kan ha som følge av at barnets foreldre eller søsken er
pasient ed psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
For å kartlegge og ivareta disse behovene antas det at det i liten grad er nødvendig å treffe
mindreårige barn og deres omsorgspersoner i fysiske møter. Det anbefales, i den grad det er
behov for det utover samtaler med pasient, at helsepersonell enten alene eller sammen med
pasient har telefonsamtaler og/eller videomøter med mindreårige barn og deres
omsorgspersoner. Dokumentasjonsplikten for helsepersonell gjelder på lik linje som om
samtalen hadde vært gjennomført på ordinær måte.
Når helsepersonell tar initiativ til slike samtaler kan for eksempel ikke Facetime, Skype eller
andre apper og digitale plattformer, som ikke er sikkerhetsklarert av sykehuset, brukes.
Helsepersonell kan ha telefonsamtaler med mindreårige barn/omsorgspersoner eller benytte
videooverføring i systemet Confrere som er informasjonssikkerhetsmessig godkjent og tatt i
bruk i OUS Her finnes informasjon om Confrere. Bruk av video
Ivaretagelsen av barna omfatter også muligheter til å få treffe sin syke foreldre eller søsken.
Ettersom det er et alminnelig besøksforbud på sykehuset må besøk av mindreårige barn til
pasienter begrenses til det som anses høyst nødvendig.
Som et klart utgangspunkt skal barn som pårørende til sine foreldre eller søsken ikke gis
adgang til sykehuset. Mindreårige barn, som helsepersonelloven §§ 10 a og b verner om, har
alvorlig syke foreldre eller søsken. Det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet
om mindreårige barn skal få besøke den syke. Risiko for smitteoverføring, både overfor den
konkret pasienten, men også overfor andre pasienter og helsepersonell må vurderes opp mot
behovet og hensiktsmessigheten i det enkelte tilfellet, samt muligheter for smitteverntiltak.
Avdelingens ressurser og kapasitet er også et moment i denne vurderingen.
Et alternativ kan være at pasienten kommuniserer med sin familie f.eks på Facetime eller på
andre digitale plattformer. Dette er i så fall i privat regi, og fordrer at de involverte selv har
utstyr til dette. Dette må være opp til den enkelte familie.
En forutsetning for at pasienter skal kunne ha slik dialog med sin familie, dvs ta bilder eller
gjøre lyd- /bildeopptak på sykehuset er at andre pasienter eller helsepersonell ikke er til stede i
situasjonen.
Sykehuset har et ansvar for å ivareta taushetsplikten overfor andre pasienter. Dette innebærer
at sykehuset må søke å sikre at andre pasienter ikke blir eksponert ved en slik kontakt som
ovenfor beskrevet.

Av hensyn til helsepersonellets forsvarlighetskrav i pasientbehandlingen og av hensyn til
helsepersonellets personvern skal heller ikke helsepersonell bli tatt bilder av, gjøres opptak
av, uten at det foreligger samtykke til det.

