
FORELØPIG PROGRAM 

10.00 – 11.30 

Lovverk, 
status og 
utfordringer 

Velkommen v/Siri Gjesdahl, leder, BarnsBeste 

Unge LEVE v/Ida Evita de Leon, ungdoms- og kommunikasjonssekretær 

Nye lovbestemmelser om barn som etterlatte etter foreldre eller 
søsken som dør v/Helsedirektoratet Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver, 
avd. omsorgstjenester 

Barn og unge som etterlatte – hva vet vi om deres utfordringer? 
v/ pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland Røkholt, enhet for 
sorgstøtte Ahus 

Resultater fra kartleggingen av arbeidet med etterlatte barn og søsken 
i helseforetakene v/Laila Hamar, fagrådgiver, BarnsBeste 

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene – 
hvilken betydning får lovendringene for kommunenes arbeid – hva 
finnes og hva trengs? v/ikke avklart enda 

Hvilken betydning får lovendringene i helseforetakene v/Trude 
Aamotsmo, foretakskoordinator for barn og unge, OUS 

11.30 – 12.00 Lunsj 

12.00 - 14.45 

Erfaringer til 
nå og 
aktuelle 
tiltak. 

Erfaringer ved bruk av etterlatte-mapper i Helse Vest RHF 
v/ikke avklart enda  
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/etterlattemapper 

Modell for koding av kartleggingssamtaler i helseforetakene - 
eksempler 

v/Enhet for sorgstøtte, Ahus, Knut Andersen, klinisk sosionom 

Hva gjør vi i dag? 
Barnesykepleierforbundet NSF v/Linn Sophie Rian 
Landsgruppen av helsesøstre v/ikke avklart enda 
Forum for kreftsykepleiere v/ikke avklart enda 

Erfaringer fra Kreftforeningen – ulike tilbud til barn og ungdom som 
etterlatte 
v/ Randi Værholm, spesialrådgiver kreftomsorg, Kreftforeningen 

Oppfølging av barn og unge som sørger på Ahus 
v/Enhet for sorgstøtte Ahus 

Spørsmål og diskusjon 

14.45 – 15.00 

Veien videre 

Oppsummering og veien videre v/Siri Gjesdahl, leder, BarnsBeste 

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/etterlattemapper


Aktuelle lovendringer fra 01.01.2018: 

Ny § 10 b i Helsepersonelloven: 

§ 10 b. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er
etterlatte etter foreldre eller søsken 

 Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig 
oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at en forelder eller et søsken 
dør. 

 Helsepersonell skal, så langt det er mulig i samråd med foreldre eller andre med 
omsorgen for barnet, søke å avklare barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og 
tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Når det er nødvendig for å ivareta 
barnets behov, skal helsepersonell innhente samtykke til å foreta oppfølging som 
helsepersonellet anser som hensiktsmessig. 

 Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle 
forutsetninger, og opplysninger om avdøde skal gis innenfor rammene som følger av 
§ 24.  

 Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om innholdet i 
helsepersonellets plikter etter denne bestemmelsen. 

Også spesialisthelsetjenestelovens § 3-7 a første ledd endres til å omfatte barn som 
etterlatte:  

Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha 
barneansvarlig personell. Barneansvarlig personell skal ha ansvar for å fremme og 
koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige som er pårørende barn eller 
søsken av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde 
pasienter, eller er etterlatte barn eller søsken etter slike pasienter. 




