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Barn som er pårørende -  
satsning og lovendring 

    • Helsepersonelloven 

 § 10a og § 25 

 

• Nye endringer i 

spesialisthelse-

tjenesteloven § 3‐7a 

 

• Rundskriv 15‐5 /2010 

”Barn som pårørende” 
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Å forankre lovendringer tar tid 

Oppskrift forankringsboller 
 
500 gr kunnskapsmel 
100 gr miljøtiltakssukker  
(NB må være individualisert) 
60 gr smidig avdelingsledersmør 
15 gr gode øyeblikksgjær 
2.5 dl faglig koordinasjonsmelk 
1 knivsodd utholdenhetssalt 
 
• Bollene settes i ovnen og steker i 3-

10 år 
• Duften av suksess spres til resten av 

avdelingen og VIDERE… 
   (Fra Kirkens bymisjon) 
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Barneansvarlig personell 
(Spesialisthelsetjenesteloven § 3‐7 a) 

  

  

 Helseinstitusjoner i 
spesialisthelsetjenesten 
skal i nødvendig 
utstrekning ha 
barneansvarlig 
personell 
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Barneansvarliges kjernefunksjon 

 

• Sette arbeidet i system 

• Fremme barnas 
interesser 

• Holde helsepersonellet 
oppdatert 

        
 (Illustrasjon: Fra boken Epilepsi- barn forteller, utgitt av Nasjonal 

kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, 2010) 
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Fokus på barn som er pårørende i sjeldenfeltet- 
hvordan bidra? 

               

                    Vi må først og fremst huske at de er der! 
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Søsken som er pårørende 

  

 

 Nettverksmøte med forelesninger 
og boklansering  

 fredag 14. mars kl 13.30-16.00 
 

 Påmelding: 
post@autismeforeningen.no 

 innen 1. mars 2014.  

  
 Sted: Tullinsgate 2, Oslo 

 Kreftforeningens lokaler 
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Lunsjmøte: søsken som er pårørende 

 

  Epilepsisenteret SSE  
 torsdag 10.04. kl 11-12 
 
 
  Fokus på de barneansvarliges 

oppgaver i avdelingene og 
boklansering 
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Skandinavisk konferanse barn som er pårørende 

 

  Oslo 26. - 28. mai 2014 

 

 

Sted: Hotel Royal Christiania, Oslo  

Påmelding: Link via www.barnsbeste.no 
 

 

 

 

 

 

 

 Arrangører: Socialstyrelsen (SVE), BarnsBeste 

(NOR), Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 

(SVE), Socialstyrelsen (DAN), Regionale 

helseforetak (NOR), Helsedirektoratet (NOR) 
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     Husk meg  

 

 


