Kartlegging av barn når foreldre mottar bistand fra
kommunale tjenester.
Hvorfor kartlegge:
1. Forskning viser at mange barn/unge sliter og opplever situasjonen som svært vanskelig
når mor eller far er syk. Mange forteller i voksen alder at de dersom de hadde fått
informasjon om sykdommen ville deres ”verden” vært mye enklere. Ved alvorlig
sykdom har barn fått rett til informasjon jfr. Helsepersonelloven§ 10 a ”
Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig
oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom,
rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av
forelderens tilstand. Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som i nevnte første
ledd, skal søke å avklare om pasienten har mindreårige barn. Når det er nødvendig for
å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet:
a) samtale med pasienten om barnets informasjons – eller oppfølgingsbehov og
tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av
taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har
omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale.
b) Innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser
hensiktsmessig
c) Bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse
med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand,
behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er
tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.”
2. Få en oversikt over antall barn / ungdommer i vår kommune
3. Få oversikt over hva foreldre tenker er viktig for barnet / ungdommen
4. Sikre at ikke bare du, men også barnet/barna dine blir ivaretatt.
Journalføres i foreldrenes journal
Brukerens navn og fødselsnummer:

Enhet/avdeling:
Dato:
Skjema fylt ut av:

Sivilstand:
Antall barn:
Den/de andre foreldrenes navn:
Fødselsdato:
Adresse:
Telefon:
Barnet/barnas navn:
Fødselsdato:
Adresse:

Hvem bor barnet fast hos?
• Foreldreansvar
• Samværsordning (timer, dager)
Viktige voksne rundt barnet:
Hvor er barnet/barna på dagtid?
• Fungering i skole/barnehage?
Informasjon om sykdommen er viktig for
barnet. Har barnet fått informasjon – i
tilfelle ja hvordan fikk barnet denne?
Hva fikk barnet vite?
I tilfelle nei – hva mener du er viktig å
ivareta når barnet skal få informasjonen?
Hvordan ser du at din tilstand/sykdom
påvirker hverdagslivet og forholdet til
ditt/dine barn?
I vår kommune avtaler vi time på
helsestasjonen slik at foreldre kan få
informasjon om hvordan de kan ivareta
barna. Har du noe imot at jeg bestiller time
for deg?
Har barnet kontakt med noen i
hjelpeapparatet? (inkl. avlastning)
• Hvis ja, hvem?
Er det andre opplysninger som er viktig at vi
har i forhold til barnet ditt?

Ved en eventuell forverring av helsetilstanden, eventuell innleggelse:
Hvem tar seg av barnet?
Hvor kan barnet bo ved en eventuell
innleggelse?
Hvem skal informeres om at du har det
dårligere, eventuelt er innlagt
Hvordan skal informasjonen gis?
Andre ting som er viktige.

