
Lovendring fra 1.1.2018 om oppfølging av familier der barn er etterlatte 
 

- Lovendringen forsterker helsevesenets plikt til å ivareta familier der barn er etterlatte. 
Endringene finnes i en ny §10 b i Helsepersonelloven og i en utvidelse av §3-7 a i 
Spesialisthelsetjenesteloven.  

- Lovendringene er etterspurt da tilbudet til barnefamilier som opplever dødsfall er 
fragmentert og tilfeldig organisert. Lovendringene medfører at spesialisthelsetjenesten og 
helsepersonell har fått en plikt til å gi et tilpasset tilbud til den enkelte familie som har 
mindreårige barn som opplever at foreldre eller søsken dør.  
 
 
 

Oppdatert lovtekst fra 1.1.2018: 
 

Helsepersonelloven, Ny § 10 b 
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. 

Les Helsepersonelloven her   
 

Spesialisthelsetjenesteloven, endret § 3-7 a 
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a. Om barneansvarlig personell mv. 
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. 

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om barneansvarlig personell i forskrift. 

Les Spesialisthelsetjenesteloven her  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell
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