
 

 

  

 
 

Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.: 2011/308-31/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 54-2012 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Nasjonal IKT – årsoppsummering 2011 
4. Utenlandsbehandling – informasjon om ordningen og rapportering for 2011 
5. Barn som pårørende – sluttrapport for prosjektet 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 20. april 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 



 

  

 
 

Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.: 045 2010/88    Saksbeh/tlf: Bjørn Nilsen, 75 51 29 08  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 54-2012/3 Nasjonal IKT – årsoppsummering 2011 
 
 
Oppsummering 
Nasjonal IKT oversender herved Nasjonal IKT's årsoppsummering for 2011 til de regionale 
helseforetakene til orientering. Formålet med dokumentet er å gi oppdragsgivere, 
samarbeidspartnere og interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. 
 
Fakta 
Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet i 2003. Nasjonal IKT er en 
styringsgruppe for en felles strategi for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for 
de regionale helseforetakene (RHF). Styringsgruppen består av representanter fra ledelsen i 
RHF-ene og Helsedirektoratet (H-dir.), to representanter fra de konserntillitsvalgte, samt 
observatører fra Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). 
 
Arbeidet i Nasjonal IKT inkluderer tiltak som retter seg mot flere aspekter innen IKT, 
inkludert e-helse, arkitektur, strategiske utredninger og løsninger mot ulike områder. Nasjonal 
IKT's prosjektportefølje består av prosjekter som RHF mener er formålstjenelig å løse i 
felleskap. Eksempler på dette er foranalyse for klinisk logganalyse, videreutvikling av 
prosess- og tjenestemodell i Nasjonal IKT’s arkitekturstrategi knyttet til 
spesialisthelsetjenestens oppgaver, terminologbinding av arketyper med eksisterende 
terminologier og SNOMED CT, termer og symboler i brukergrensesnitt i kurvesystemer. 
 
Ut over egen sektor understøtter Nasjonal IKT e-helseinitiativ og IKT- prosjekter i 
grenseflatene mot andre sektorer og andre aktører. Dette inkluderer deltakelse i e-
helsegruppen og e-helseinitiativ i regi av H-dir. 
 
Nasjonal IKT har også deltatt i leverandør- og faggruppemøter i forbindelse med ny 
organisering av KITH1. Videre har Nasjonal IKT deltatt i NHN’s arbeid i forbindelse med 
”Helsevesenet 2030” og ” Neste generasjon helsenett”. 
 
For strategiperioden 2010-2012 har Nasjonal IKT hatt fire satsningsområder:  
• Satsingsområde 1: Innhold. Kliniske informasjonsprosesser 
• Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 
• Satsingsområde 3: Samhandling 
• Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 KITH = Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren 



Kommentar  
Formålet med årsoppsummeringen for 2011 er å gi oppdragsgivere, samarbeidspartnere og 
interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Oppsummeringen gir bred 
informasjon om bakgrunn og status for arbeidet som gjennomføres i regi av Nasjonal IKT og 
beskriver hva Nasjonal IKT arbeider med, hvordan Nasjonal IKT arbeider, hvordan dagens 
samarbeidsform fungerer og hvem Nasjonal IKT samhandler med. Den trekker frem 
hovedpunktene i Nasjonal IKT’s arbeid i 2011 og peker på sentralt arbeid i 2012. 
 
Årsoppsummeringen ble godkjent av Nasjonal IKT’s styringsgruppe, den 10. februar 2012 og 
har vært behandlet i AD-møte2, den 12. mars 2012.  
 
AD-møtet var enige om følgende videre håndtering av saken: 
• AD- møtet gir sin tilslutning til Nasjonal IKT sin utarbeidet årsoppsummering for 2011. 
• Det lages en felles styresak som leveres innen utgangen av mars – sendes ADene i 

RHFene. 
 
 
 
Vedlegg: Nasjonal IKT’s årsoppsummering for 2011 
  Presentasjon av årsoppsummeringen for 2011 
 
  Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012 
 
 
  
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 

http://www.helse-nord.no/article88291-1079.html
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0 Nasjonal IKT – kort oppsummert 
Nasjonal IKT (NIKT) er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. NIKT har fokus på strategiske spørsmål. Implementering og gevinstrealisering 
skjer regionalt og lokalt på sykehusene. NIKT er sammensatt av representanter fra ledelsen i de 
regionale helseforetakene (RHF) og Helsedirektoratet (Helsedir), to representanter fra de 
konserntillitsvalgte, samt observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett 
(NHN). Styringsgruppen Nasjonal IKT (SG) rapporterer til RHFene ved de administrerende direktørene 
(RHF AD- møtet).  
 
For strategiperioden 2010-2011 har Nasjonal IKT hatt fire satsningsområder:  

• Satsingsområde 1: Innhold. Kliniske informasjonsprosesser 
• Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 
• Satsingsområde 3: Samhandling 
• Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 

 
I 2011 var blant annet følgende saker sentrale i Nasjonal IKTs arbeid: 
Tiltak/ prosjekter. Nasjonal IKT har arbeidet med følgende 15 prosjekter i 2011:  
• Tiltak 5.9 Elektronisk informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus (Elin-K). Tiltaket 

omhandlet utvikling av samhandlingsløsninger mellom pleie- og omsorgstjenesten og sykehus. 
• Tiltak 5.12 Elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten (Elin-H). Per i dag er det 

ingen helsestasjoner som mottar fødselsmeldinger elektronisk, og få mottar epikriser elektronisk. 
Tiltaket skal utvikle løsninger for elektronisk informasjonsutveksling mellom 
helsestasjonstjenesten i kommunene, fødeinstitusjoner og fastleger. 

• Tiltak 15.5 Folkeregisteret i helsenettet. Det foreligger en katalogtjeneste med sentralt folkeregister 
som oppdateres en gang i døgnet fra en sentral kilde (EDB Infobank). Tiltak 15.5 skal ferdigstille 
katalogtjenesten i Norsk Helsenett som skal gi alle helseforetak kvalitetssikret tilgang til 
folkeregisteret via egnet kommunikasjonsprotkoll.  

• Tiltak 15.6 Nytt hjelpenummer i helsenettet.  Med hjelpenummer menes det identifikasjonsnummer 
som er nødvendig for å registrere pasienter, som ved registreringstidspunkt ikke har eller kan 
oppgi sitt gyldige fødselsnummer eller D-nummer, i sykehusenes datasystemer. Et D-nummer er 
et midlertidig nummer som blant annet tildeles utenlandske statsborgere som er skatte- eller 
avgiftspliktige til Norge Tiltaket skal etablere en løsning for tildeling av unikt hjelpenummer i 
helsenettet. 

• Tiltak 24.2 Medikasjonstjeneste (analysefase). Medikasjonstjenesten er en informasjonsutveksler 
uten sluttbrukerfunksjonalitet for eResept og intern forordning. Medikasjonstjenesten skal fore de 
klinikknære systemene med all informasjon som er nødvendig ved forordning og administrering 
av legemidler. Hovedmål for analysefasen var å kvalitetssikre strategien for medikasjon. 

• Tiltak 29.2 Sykehus- forskrivnings og ekspedisjonsstøtte (FEST). Statens legemiddelverk har utviklet 
FEST, en oversikt over alle varer som kan rekvireres på resept i Norge: legemidler, medisinsk 
utstyr og næringsmidler til medisinsk bruk. FEST tilbyr vareinformasjon til forskrivere, samt 
utleverere, apotek og bandasjister. Tiltakets mål er å utarbeide en løsning for nasjonal 
distribusjons- og forvaltningsmodell for bruk av FEST som grunnlag for elektronisk forskrivning i 
sykehus; både for intern og ekstern forordning.  

• Tiltak 31.2 IKT-støtte i akuttmottak. Prosjektet beskrev prosessene for arbeidsflyt og pasientflyt i 
akuttmottaket med hensyn til prosessene i både den prehospitale fasen, men også til hva som 
skjer med pasienten etter at oppholdet i akuttmottaket er avsluttet. Prosjektet identifisert eog 
spesifiserte 21 ulike typer IT-tjenester inneholdende ulike funksjoner, både innholdsmessig og i 
antall. Det ble utarbeidet en rekke overordnede funksjonelle krav der det er vist til hvilke IT- 
tjenester som må tas i bruk for at kravene skal kunne realiseres.  
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• Tiltak 32.1 Pilot- nynorsk talegjenkjenning. Talegjenkjenning benyttes av leger i forbindelse med 
diktering til den elektroniske pasientjournalen. Dagens situasjon er at tjenesten kun er tilgjengelig 
for bokmål. Etter ønske fra leger med nynorsk målføre, støttet av Språkrådet, vedtok Nasjonal 
IKT å støtte finansiering av en pilot 

• Tiltak 33.2 HL7 Implementeringsguide. Tiltaket ble opprettet med det formål å trekke den 
foreliggende første versjonen av HL7 (Health Level 7 (standard for integrasjon og 
informasjonsutveksling) implementasjonsguiden frem til en nasjonal standard. 
Implementasjonsguiden er en beskrivelse av hvordan en meldingsstandard skal brukes for å 
sikre konsistent implementering innenfor et organisatorisk domene. 

• Tiltak 37 Anskaffelse av rammeavtale for datasystem for medisinsk teknisk utstyr/ 
behandlingshjelpemidler (MTU/BHM).  

• Tiltak 38 Forprosjekt pasientrettede IT- tjenester. Forprosjektets hensikt var å etablere en oversikt 
over eksisterende pasientrettede IKT-tjenester i spesialisthelsetjenesten.  

• Tiltak 39 Termer og symboler. Tiltakets mål var å utvikle og forankre en standard for termer og 
symbolspråk for anvendelse i brukergrensesnitt på behandlingsrettede IT-systemer. 

• Tiltak 41 Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT. 
Prosjektet skal utvikle en definisjonskatalog av datastrukturer med tilhørende terminologi til bruk i 
elektroniske kurvesystemer og medisinske kvalitetsregistre som er basert på arketyper. Arketype 
er en standard for representasjon og lagring av kliniske opplysninger i EPJ-systemer.  Knytning til 
terminologi anbefales gjort gjennom eksisterende nasjonale terminologier og SNOMED CT 
(Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms- en strukturert samling av medisinsk 
terminologi som dekker de fleste områder av klinisk informasjon).  

• Tiltak 42 Videreutvikling arkitektur.  Tiltaket skal konstruere og validere en prosess- og 
tjenestemodell som inkluderer forskning og utvikling, opplæring av helsepersonell, opplæring av 
pasienter og pårørende. Arkitektur tar for seg hvordan en virksomhet og dens IT-teknologi 
henger sammen. Arkitektur handler om forretningsprosesser, informasjon, applikasjoner, 
tjenester/integrasjoner, teknologi og infrastruktur, drift og sikkerhet. 

• Tiltak 45 Foranalyse klinisk logganalyse. Formålet med foranalysen er å legge grunnlaget for at det 
kan innføres en nasjonal løsning for logganalyse i kliniske systemer. Med ”logg” menes 
hendelsesregister, som definert i Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og 
sosialsektoren. 

 
Arbeid i NIKT Styringsgruppe og NIKT fora. Styringsgruppen har avholdt fem møter i 2011 der 
sentrale og strategiske saker har vært løftet frem.  Tilsvarende antall møter er gjennomført i 
Prosjekteierforum som i mange tilfeller fungerer som et arbeidsutvalg for Styringsgruppen.  Fagforum 
Arkitektur har arbeidet videre med utbredelse av Nasjonal IKTs vedtatte arkitektur. Klinisk IKT Fagforum 
har, i likhet med Fagforum Arkitektur, bidratt sterkt ved utarbeidelse av flere prosjektdirektiver og har vært 
sentrale ved oppstart og gjennomføring av en rekke av Nasjonal IKTs gjennomførte tiltak.  Videre er det 
blitt opprettet et tredje fagforum, EPJ Systemeierforum i 2011. Forumet har hatt to møter og er godt i 
gang med å ferdigstille mandat og handlingsplan for 2012. 

 
TOGAF. Utvikling av kompetanse og god praksis innen virksomhetsarkitektur er viktig innenfor 
spesialisthelsetjenesten (http://helsewiki.freecode.no/wiki/index.php/Hovedside). Nasjonal IKT har, basert på behov 
for kompetanse innen arkitektur, gjennomført to kurs for sertifisering innen metodeverket TOGAF i 2011. 
Siden oppstart i 2010 har mer enn 90 personer blitt sertifisert, og bidratt til en systematisk utvikling av 
kompetanse og praksis innen virksomhetsarkitektur i helsesektoren. En virksomhetsarkitektur er en 
beskrivelse av hvordan en virksomhet er bygd opp og strukturert.  
 
Ny hjemmeside. En ny hjemmeside for Nasjonal IKT ble utviklet og lansert i 2011. Mer informasjon om 
Nasjonal IKT finner du på www.nasjonalikt.no. 

http://www.helsedirektoratet.no/normen/normen_663384
http://www.helsedirektoratet.no/normen/normen_663384
http://www.nasjonalikt.no/
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1 Innledning 

1.1 Formålet med årsoppsummeringen 
Formålet med årsoppsummeringen fra Nasjonal IKT er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og 
interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Rapporten beskriver hva Nasjonal IKT 
arbeider med, hvordan arbeide foregår, hvordan dagens samarbeidsform fungerer og hvem Nasjonal IKT 
samhandler med. Oppsummeringen trekker videre frem hovedpunktene i arbeidet i 2011, samt peker på 
sentralt arbeid i 2012. 

1.2 Nasjonal IKT’s organisering 
Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjør det mulig å ta ut kvalitets-, samhandlings- og 
effektiviseringsgevinster i helsesektoren. Dette gjelder innad i spesialisthelsetjenesten og mellom de ulike 
aktørene i helsesektoren.   
 
Helsedepartementet tok initiativ til etablering av Nasjonal IKT i styringsdokumentene for de regionale 
helseforetakene i 2003. Nasjonal IKT ble da etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, sammensatt av representanter fra ledelsen i de regionale helseforetakene 
(RHF) og Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet), samt observatører fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). Siden etableringen av Nasjonal IKT har det 
vært arbeidet aktivt for å sikre fagsidens representasjon og deltakelse i det nasjonale IKT- arbeidet. I 
2006 ble gruppen styrket med konserntillitsvalgte fra de regionale helseforetakene.  
 
Nasjonal IKTs mål og mandat er å være en arena for koordinering og samordning av aktiviteter og tiltak 
innenfor IKT- området i spesialisthelsetjenesten. Nasjonal IKT har fokus på strategiske spørsmål. 
Anskaffelser, utvikling, implementering og gevinstrealisering skjer regionalt og lokalt, men Nasjonal IKT 
bidrar til at utviklingen nå i større utstrekning skjer innenfor vedtatte strategiske rammer og i en ønsket 
retning. Fordi IKT påvirker alle nivåer i spesialisthelsetjenesten og er en viktig del av hverdagen til alle 
ansatte, er Nasjonal IKTs arbeid og strategi forankret på et høyt faglig og ledelsesmessig nivå.  
 
Som figur 1 (under) illustrerer består av Nasjonal IKT av en Styringsgruppe, et Prosjekteierforum, et 
programkontor og tre fagfora (Fagforum Arkitektur, Klinisk IKT Fagforum og EPJ Systemeierforum). 
 
Styringsgruppen 
Representantene representerer både styringslinjen og helsefaglig kompetanse. Styringsgruppen består 
av representanter fra ledelsen i RHFene og Helsedirektoratet, to representantar fra de 
konserntillitsvalgte, samt observatører fra Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN).  
Saksunderlag og referat fra møtene i Styringsgruppen finnes på hjemmesiden til Nasjonal IKT 
(http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/saksdokumenter/). 
 
Prosjekteierforum 
Prosjekteierforum består av bestiller og utfører på IKT-siden i de 4 RHFene, samt representanter fra 
Norsk Helsenett og Helsedirektoratet.  
  
Programkontor 
For å styrke arbeidskapasiteten i Nasjonal IKT ble det etablert et programkontor høsten 2005. 
Programkontoret rapporterer til styringsgruppen for Nasjonal IKT. Programkontoret er per i dag bemannet 
av konsulenter fra PwC. 
 
Fagfora 
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Fagforum Arkitektur, Klinisk IKT Fagforum og EPJ Systemeierforum består av henholdsvis IKT-faglige 
representanter og representanter fra klinisk IKT-miljø i de fire RHFene.  
 

 
  Figur 1: Nasjonal IKT styres av de fire RHF- ene 

 

1.3 Nasjonal IKTs overordnede IKT- tilnærming 
Nasjonal IKTs prosjekter skal blant annet understøtte mål knyttet til økt effektivisering i kjerneprosessene, 
økt utnyttelse av potensielle IKT- synergier mellom RHF- ene, og skal bidra til økt robusthet overfor 
fremtidige endringer. Nasjonal IKT skal imidlertid fortsatt ha særlig fokus på å understøtte et mer helhetlig 
og sammenhengende pasientforløp (se illustrasjon i figur 2). Gode løsninger skal tilgjengeliggjøre rett 
informasjon, på rett sted, til rett tid og i rett format. For å få dette på plass kreves det forståelse for 
organisasjonsstrukturer, samhandlingsmønstre og prosesser som skal understøttes, og for de faglige 
utfordringer medarbeidere i spesialisthelsetjenesten står overfor. På IKT- siden setter dette krav til 
informasjonsinnholdets kvalitet, struktur og form, og at underliggende IT-prosesser flytter, behandler og 
tilgjengeliggjør informasjon i forhold til pasientforløpet internt i sykehus, mellom sykehus og mellom de 
ulike behandlingsnivåene i helse- og omsorgssektoren. IT-prosessene muliggjøres og styres av 
underliggende applikasjoner, databaser m.m. Samhandlingen setter videre krav til at underliggende 
teknologi som fysisk infrastruktur, nettverk, herunder helsenettet, etc. er tilstrekkelig utbygget og 
kompatibelt.  

Eksempler
Organisasjon og prosess

IT-prosesser

Applikasjon

Informasjon

Teknologi

Spesialisthelsetjenesten

Pasientflyt og samhandling

Organisering, prosesser, 
arbeidsflyt

Informasjon, 
informasjonselementer og 
informasjonsstruktur

Meldinger, operasjoner, 
interaksjoner

Applikasjoner, 
brukergrensesnitt, 
databaser

Fysisk infrastruktur,  
tjenere, disker, 
arbeidsstasjoner, nettverk

For å understøtte et helhetlig pasientforløp må 
organisering og prosesser samhandle rundt 
pasientene og følge pasientforløpet. Dette krever...

Rett informasjon til rett tid, på rett sted og på rett 
format. Informasjonen følger pasienten

Understøttende IT-prosesser som flytter, behandler 
og tilgjengeliggjør informasjon

Samspill mellom applikasjoner

Samspill mellom teknologi og 
kommunikasjonsløsninger

Helhetlig pasient- og brukerforløp 
gjennom elektronisk samhandling

Nasjonal IKTs virkeområde

 
Figur 2: Understøttelse av helhetlig pasientforløp og samhandling rundt pasienten 

 
2 Oppsummering 2011 

2.1 Strategi og tiltaksplan 
Nasjonal IKTs strategi ble revidert våren 2010, endelig godkjent høsten 2010, og gjaldt for perioden 2010 
- 2011. Basert på omfattende strategiarbeid og sen godkjennelse, ble det i 2011 vedtatt at strategien 
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skulle forlenges til å gjelde ut hele 2012. Strategidokumentet kan leses på hjemmesiden til Nasjonal IKT 
(http://nasjonalikt.no/no/satsingsomrader/).   
 
For strategiperioden 2010-2012 har Nasjonal IKT hatt 4 satsingsområder med individuelle mål. Figur 3 
illustrerer satsningsområdene og i hvilke faser av prosjektene Nasjonal IKT er involvert. Nasjonal IKTs 
hovedfokus er på å skape en nasjonal tilnærming til sentrale problemstillinger og en omforent nasjonal 
strategi for å nå dette. Et viktig eksempel er utvikling av en felles nasjonal IKT- arkitektur for 
spesialisthelsetjenesten. Enkelte ganger er Nasjonal IKT involvert i utvikling og implementering av 
løsninger, men hovedsaklig er det ansvarsområder som påhviler de ulike regionale helseforetak. 
Unntaket vil typisk være utvikling av nye, nasjonale løsninger som skal tilbys alle. 

 

  
Figur 3: Satsingsområder i 2010 og 2011, og hvilke faser i et utviklingsforløp Nasjonal IKT dekker.  
 
Innen hvert satsingsområde har det vært igangsatt mellom et til seks tiltak for å nå vedtatte mål. Vi erfarte 
i 2011 at sammenhengen mellom målene i hvert enkelt satsingsområde, og tiltakene som skal sørge for 
måloppnåelse, har variert noe. Nasjonal IKTs ressurser og virkeområde kan bidra til utvikling i rett 
retning, men er ikke tilstrekkelig til at målene nås fullt ut. 
 
Satsningsområde 1- innhold. Kliniske informasjonsprosesser. 
Kliniske informasjonsprosesser står sentralt i utviklingen av IKT i helsesektoren, men hittil har det vært 
mye fokus på EPJ- området og lite fokus på helhetlig innføring av informasjonssystemer og håndtering av 
dialog og samhandling. Målbildet for Nasjonal IKT for dette satsningsområdet er å ha helhetlige kliniske 
informasjonssystemer som gir både prosess-, beslutnings- og dokumentasjonsstøtte. 
 
Oppsummering av tiltak innenfor satsningsområde 1 
Nasjonal IKTs tiltaksportefølje i 2011, innholdt tiltak som ikke var en direkte konsekvens av vedtatt 
strategi, for eksempel tiltak 37 anskaffelse av MTU/BHM. Tiltak 37 kan inngå i satsningsområde 1 
ettersom det er vedtatt å gjennomføre konkrete prosjekter for å løse utfordringer og dekke kjente behov.  
I forbindelse med konkrete prosjekter for å løse utfordringer og kjente behov, ble det i 2011 også vedtatt 
å videreføre arbeid knyttet til IKT- støtte i akuttmottak (tiltak 31.2).  
 
Tiltak 39 Termer og Symboler, som ble gjennomført i 2011, var på lik linje med tiltak 37 ikke initielt en del 
av vedtatt strategi. Tiltak 39 ble vedtatt gjennomført basert på sluttrapporten til tiltak 27 Forprosjekt for 
nasjonal definisjonskatalog, hvor det forelå et behov for en mindre aktivitet for å etablere enighet om 
termer i brukergrensesnitt i kurvesystemer, herunder bruk av symboler.  
 
Pågående prosjekter er tiltak 41, Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og 
SNOMED CT, 29.2 FEST som grunnlag for elektronisk forskrivning. Videre er Nasjonal IKT 
referansegruppe for utvikling av teknisk løsning for medisinske kvalitetsregistre og er dermed med å bidra 
til å implementere en harmonisert teknisk løsning for regionalt eide nasjonale kvalitetsregistre.  
 
Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 
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Et økende behov for å dele og utveksle informasjon stiller større krav til sikkerhet og en felles 
informasjonsmodell som baseres på felles kodeverk, begrepsapparat etc. Nasjonal IKT har utviklet en 
felles arkitektur, og implementering av denne vil redusere behovet for dobbeltarbeid, samt forenkle deling 
av informasjon. Målbildet for satsningsområde 2 er en helhetlig arkitektur som støtte til arbeidsprosesser, 
forenkler deling og lagring av informasjon, samt styrker informasjonssikkerheten. 
 
Oppsummering av tiltak innenfor satsningsområde 2 
Satsningsområdet 2 er stort og omfattende, med mange tiltaksområder. Med bakgrunn i dette er det nok 
sammenfallende at området har mindre måloppnåelse totalt sett, enn de andre satsningsområdene. Med 
Fagforum Arkitektur i spissen, er mye arbeid gjort ifm organisering og utarbeidelse av en 
arkitekturstrategi. TOGAF ble valgt som metodikk og HelseWiki ble opprettet som rammeverk for 
arkitekturforvaltning nasjonalt. Videre har et omfattende arbeid blitt gjort ifm å utvikle HL7 
implementeringsguiden, samt tydeliggjøre verdibudskapet til HL7.  
 
Alle tiltakene knyttet til fellestjenester var under utførelse i 2011. Dette inkluderer tiltak 15.5 Folkeregister 
i Norsk Helsenett, tiltak 15.6 Nytt hjelpenummer i helsenettet og tiltak 32.1: Nynorsk talegjenkjenning- 
pilot. I forbindelse med tiltak knyttet til sikkerhet ble tiltak 45 Foranalyse Klinisk Logganalyse igangsatt. 
Utgangspunktet var å detaljere krav til sikkerhetsarkitektur inkludert rutiner, tolkning, normalisering etc. av 
eksisterende sikkerhetskrav. Det ble derimot vedtatt å ikke utarbeide en felles PKI- strategi. Arbeidet med 
PKI er relatert til eResept og implementering av dette gjøres forskjellig i de ulike RHF- ene.  Med dette 
som utgangspunkt ble det ikke igangsatt noe nasjonalt fellesprosjekt.  Nasjonal IKT ønsket derimot at det 
nyetablerte EPJ systemeierforum på sikt tar den saken videre for å se på mulige føringer på tvers, da 
dette i stor grad handler om eksisterende EPJ- løsninger. 
 
Satsingsområde 3: Samhandling 
Samhandling mellom ulike aktører i helsesektoren har lenge vært et sentralt tema i IKT- utviklingen. 
Samhandlingsreformen har ytterligere aktualisert temaet. Det langsiktige målbildet for hele sektoren er at 
rett informasjon skal være tilgjengelig til rett person til rett tid, gjennom hele pasientforløpet. Nasjonal IKT 
ønsker å bidra med å vurdere IKT-messige implikasjoner og løsninger når samhandlingsreformen 
konkretiseres.  
 
Oppsummering av tiltak innenfor satsningsområde 3 
Innenfor satsningsområde 3 har det vært god måloppnåelse på tiltakene. Det har vært flere tiltak knyttet 
til å understøtte meldingsutbredelse og meldingsutvikling. Videre ble tiltak 38, Forprosjekt pasientrettede 
IT-tjenester gjennomført i 2011 og kan knyttes til fokusområdet ifm å utrede behov for og løsninger 
knyttet til styrking av pasientrollen.  
 
Et av de områdene som har fått mest fokus i 2011 var tiltak 24.2- Medikasjonstjeneste. Tiltaket er knyttet 
til fokusområdet fordi det er med å vurdere behov for nasjonale fellesgrep knyttet til eResept. Nasjonal 
IKT gav sin tilslutning til å etablere prosjektorganisasjonen i september 2011. Utfordringen i 2011 har 
vært å få på plass organisasjonen. Ingen ressurser ifm kjernegruppen i prosjektet ble meldt inn fra RHF- 
ene og en ekstern utlysning ble tilslutt vedtatt. Ettersom kun et tilbud ble mottatt, valgte Nasjonal IKT å 
avlyse konkurransen og vedta total forkastelse, jf. forskrift om offentlig anskaffelse § 13-1.(2). Det ble 
vedtatt å foreta en ny utlysning, men denne gangen kun på prosjektleder. I første omgang en intern 
utlysning, og hvis det ikke foreligger kandidater vil en ekstern utlysning finne sted. RHF- ene vil supplere 
med kandidater til de andre rollene i kjernegruppen, samt prosjektgruppen. Svarfrist på utlysningene ble 
lagt til Q1 2012, ettersom flere regionale prosjekter fremdeles holder på med egen prosjektmobilisering.  
 
Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 
Nasjonal IKTs arbeid for å utarbeide felles omforente løsninger og konsensus har hittil fokusert på 
strategiske IKT- områder og rene IKT- prosjekter. Målbildet for dette satsningsområdet er at metode, 
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erfaring og utarbeidet materiell skal kunne utvikles ett sted, for så å forvaltes nasjonalt, deles og benyttes 
lokalt.  
 
Oppsummering av tiltak innenfor satsningsområde 4 
Websiden er det verktøyet Nasjonal IKT benytter til ekstern kommunikasjon med størst rekkevidde til 
målgrupper som ikke direkte er involvert i Nasjonal IKTs prosjekter. Det var behov for en ny webside 
ettersom den gamle bygget på en på teknologi som ikke lenger supporteres av verken produsenter eller 
leverandører. Med dette utgangspunktet ble det i 2011 lansert en ny hjemmeside for Nasjonal IKT. 
Nettsiden inneholder blant annet nyheter om Nasjonal IKT, informasjon om Nasjonal IKTs tiltak, 
saksdokumenter fra styringsgruppemøtene, strategi og godkjente sluttrapporter.  
 
Samling/forvaltning av eksisterende og utarbeidede kravspesifikasjoner, har blitt diskutert ved flere 
anledninger i Nasjonal IKT. Nasjonal IKT forstår viktigheten av å forvalte denne type informasjon, samt 
standarder og annet arbeidet som er utarbeidet i tiltakene. Generelt sett er det behov for et organ som 
samler og forvalter denne informasjonen. Nasjonal IKT har sett på ulike aktører. Ettersom det foregår en 
virksomhetsoverdragelsen av KITH til Helsedirektoratet, som begge kan være naturlige valg, vil 
diskusjonen bli tatt opp igjen når prosessen rundt organisering og overdragelse av KITH er avsluttet.    
 
I strategien er behovet for å samle regionale prosjektporteføljer i en nasjonal oversikt gjennom arbeid i 
Prosjekteierforum påpekt. Selv om det er en god dialog i Prosjekteierforum vedrørende prosjekter i 
regionene, foreligger det p.t ikke et system som har oversikt over alle de regionale prosjektporteføljene. 
Nasjonal IKT har derimot nedsatt en arbeidsgruppe som kommer til å arbeide med prosjektportefølje i 
2012. 

2.2 Sentrale saker i 2011 
En komplett liste av Nasjonal IKT tiltak og prosjekter finnes i kapittel 6 – vedlegg 2. Sluttrapporter for 
tiltakene kan finnes på hjemmesiden til Nasjonal IKT (http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/). For å gi et 
innblikk i prosjektene det jobbes med presenteres hovedinnhold i disse under.  

2.2.1. Tiltak som er ferdigstilt i 2011 

Tiltak 5.9: ”Elin-k Hovedprosjekt fase 2: informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus” 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) tok initiativ til å opprette et prosjekt for elektronisk 
informasjonsutveksling i pleie- og omsorgssektoren i kommunene (ELIN- k). Hovedmålet for 
prosjektet var å bidra til mer og bedre samhandling for å sikre pasientene helhetlige forløp i 
helse- og omsorgskjeden, samt sikre rett informasjon til rett tid og til rett person slik at forsvarlig 
helsehjelp kan utøves. Prosjektet ble delt inn i et forprosjekt og et hovedprosjekt. I forprosjektet ble det 
kartlagt, og utarbeidet helsefaglige krav til elektronisk kommunikasjon mellom pleie- og omsorgstjenesten 
i kommunene, spesialisthelsetjenesten og fastlegene både når det gjaldt innhold, 
struktur, funksjonelle krav, arbeidsflyt og presentasjon.  
 
ELIN- k fase 2 (tiltak 5.9) omhandlet utvikling av samhandlingsløsninger mellom pleie- og 
omsorgstjenesten og sykehus. ELIN- k prosjektet har i samarbeid med leverandører og pilotkommuner 
og -sykehus gjennomført utvikling, test og pilotering av pleie- og omsorgsmeldingene. Meldingene ble 
testet og godkjent av KITH. Videre ble alle meldingene bortsett fra utskrivningsrapporten, pilotert i 
produksjonsmiljø. Faglige veiledninger ble utarbeidet og godkjent i prosjektet. 
 
ELIN- k fase 2 ble avsluttet i februar 2011. Ved avslutning av prosjektet hadde Sykehusleverandørene 
ikke ferdigstilt endelig versjon innenfor prosjektperioden, med det resultat at pilotering av 
utskrivningsrapporten måtte følges opp etter prosjektslutt. KITH overtok, på vegne av NSF, ansvaret for 
oppfølging og koordinering av arbeidet knyttet til pilotering av utskrivningsrapporten i ELIN- k prosjektet. 
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Tiltak 24.2: Medikasjonstjeneste 
Helse Sør- Øst RHF (HSØ) fikk oppdraget, på vegne av alle regionene, å kjøre et forprosjekt (tiltak 24.1) 
med mål om å anbefale en kortsiktig løsning for eResepter samt en langsiktig strategisk løsning for 
eResept/ Intern forskrivning. Dette forprosjektet leverte sin rapport ”eResept/ intern forordning – Strategi 
for medikasjon” til NIKT i november 2009. Prosjektets anbefaling, med fokus på spesialisthelsetjenesten, 
tok utgangspunkt i de kliniske utfordringer relatert til medikasjon i helsevesenet, og de kliniske gevinster 
som kunne realiseres. Løsningen som realiserer behovet på lang sikt, er en felles medikasjonstjeneste 
for helsevesenet. Formålet med medikasjonstjenesten er å gi kvalitative og kvantitative gevinster for 
pasienter og helsevesenet ved å innfri behovet for samhandling lokalt og nasjonalt der helseaktørene til 
en hver tid får oppdaterte legemiddelopplysninger om pasienten.  
 
Forprosjektet anbefalte i sin sluttrapport til Nasjonal IKT at et gjennomføringsprosjekt løftes opp til ett 
nasjonalt prosjekt der alle helseregioner deltar i prosjektgruppen. Nasjonal IKT vedtok å gjennomføre 
analysefasen av det foreslåtte gjennomføringsprosjektet, for deretter å ta beslutning om videreføring av 
MT- prosjektet etter analysefasens slutt. Analysefasen (tiltak 24.2) ble ferdigstilt i løpet av 2011. 
Hovedmål for analysefasen var å kvalitetssikre forprosjektrapporten strategi for medikasjon (eResept/ 
intern forordning – Strategi for medikasjon) samt foreta tilleggsvurderinger og forankre i regionene slik at 
NIKT kan foreta kvalifisert beslutning om fase 2 til 5 (gjennomføringsprosjekt). 
 
Direktivet for neste fase (Tiltak 24.4) ble endelig godkjent på Nasjonal IKTs Styregruppemøte 28.09.11.  
Resultatet, etter mye omfattende arbeid, ble at det videre arbeid skal deles opp i to hovedfaser. Fase 2 vil 
være realiseringen av den langsiktige målsettingen. Det langsiktige målbildet (fase 2) om én, felles 
nasjonal MT, er tatt med som et langsiktig mål, men inkluderes ikke i scopet til dette prosjektet. Den 
første fasens hovedinnhold blir å koordinere de regionale MT- prosjektene og å lede arbeidet med å 
utarbeide tjenestebeskrivelser. Fase 1 vil inkludere etableringen av en nasjonal kjernegruppe på 3 
personer. Denne skal støtte, koordinere og spesifisere arbeidet av de ulike fasene. En dimensjonering av 
den nasjonale prosjektgruppen på dette nivået forutsetter at mye av jobben med utvikling av tjenester 
gjøres i de regionale prosjektene. Den enkelte region vil da fokusere på de tjenester som den har mest 
behov for. Hovedfokuset for det nasjonale prosjektet blir arbeidet med tjenestebeskrivelser og å 
koordinere utviklingen av de av disse som gjøres i de regionale prosjektene. Det er viktig at de utvikles 
tett på brukerne, samtidig som en enhetlig, nasjonal tilnærming må ivaretas. Nasjonal IKT jobber med 
prosjektmobiliseringen som foreløpig har vært en utfordring.  
 
Tiltak 31.2: ”IKT- støtte i akuttmottak” 
Målet for prosjektet var å utarbeide prosessbeskrivelser for relevante verdikjeder, beskrivelse av 
brukerhistorier, arbeidsprosesser og tjenester tilknyttet verdikjedene og funksjonelle beskrivelser av 
klinisk og logistikkmessig behov for systemstøtte, samt definere en løsning som kan inngå i en 
tjenesteorientert arkitektur, basert på robuste behovs- og prosessbeskrivelser.  
 
Prosjektet identifiserte og spesifiserte 21 ulike typer IT-tjenester inneholdende ulike funksjoner, både 
innholdsmessig og i antall. Det ble utarbeidet en rekke overordnede funksjonelle krav der det er vist til 
hvilke IT- tjenester som må tas i bruk for at kravene skal kunne realiseres. Behovet for standardiserte 
kodeverk, termer og begreper ble også gjennomgått og identifisert.  
 
Tiltak 33.2: ”HL7 Implementeringsguide” 
Nasjonal IKTs Fagforum Arkitektur startet arbeidet med utvikling av en HL7 (Health Level 7 (standard for 
integrasjon og informasjonsutveksling)) implementasjonsguide i 2009. Samme år ble det avholdt en HL7-
konferanse for aktører i helsesektoren og arrangert diverse opplæringsaktiviteter innenfor dette området. 
Fagforum Arkitektur utarbeidet en første versjon av implementasjonsguiden, men så det som nødvendig 
å løfte denne guiden opp som en felles nasjonal standard som skal forvaltes i tråd med andre slike 
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standarder innenfor helseområdet. Tiltak 33.2 ble opprettet med det formål å trekke den foreliggende 
første versjonen av implementasjonsguiden frem til en nasjonal standard. Prosjektet ble lagt til KITH. 
Etter å ha gjennomført foreslåtte endringer skissert i KITH- rapport 1015:201, samt høringsrunde, ble 
standarden sluttført og publisert som en nasjonal HL7 standard 24.8.2011. 
 
Tiltak 38: ”Forprosjekt pasientrettede IT-tjenester” 
Grunnlaget for tiltak 38 var et økende behov for en samordning av spesialisthelsetjenestenes 
pasientrettede IKT- tjenester. Det er i dag til dels vanskelig for pasienten å finne fram til og forstå 
informasjon og tjenester på internett. Informasjonen er i stor grad overlappende og det er etablert få 
selvbetjeningsløsninger eller pasientrettede tjenester. Forprosjektets hensikt var å kartlegge eksisterende 
kunnskap, miljøer og tjenester på dette området, kartlegge myndighetspålagte krav og føringer knyttet til 
dette, og å gjøre opp status og oppsummere utfordringene på området. I tillegg skulle det konkretisere 
mulige forretningsmodeller for pasientrettede IKT- tjenester i perspektivet til spesialisthelsetjenesten, og 
beskrive hvordan spesialisthelsetjenesten kan utvikle en strategi for å bruke pasientrettede IKT- tjenester 
til å oppnå sine mål. 
 
Tiltakets kartlegging viste at det i dag finnes et stort antall informasjonsorienterte tjenester. Prosjektet 
konkluderte med at videre utvikling av pasientrettede tjenester innen spesialisthelsetjenesten bør ha som 
mål å øke nytteverdien (for pasienten) og understøtte større grad av informasjonsutveksling (for 
virksomhetene). 
 
Tiltak 39: ”Termer og symboler” 
I dag benyttes det ulike symbolspråk i elektroniske kurvesystemer ved grafisk fremstilling av kliniske data. 
Et viktig kjennetegn som skiller kurvene fra tekstlig journal er at de viser informasjonen over tid, ved hjelp 
av grafer og tabeller. Papirkurvene viser bruk av forskjellige konvensjoner for symbol- og fargebruk. Dette 
medfører en rekke utfordringer.  
 
Tiltakets hovedmål var å utvikle og forankre en standard for termer og symbolspråk for anvendelse i 
brukergrensesnitt på behandlingsrettede IT-systemer. I tillegg ble det definert to delmål for tiltaket. 
Delmål 1 var å realisere et fritt tilgjengelig, åpent bibliotek av symboler og tilhørende termer til bruk for: 
1) Nasjonale helse-it leverandører som skal utvikle grensesnitt til kurveapplikasjoner m.m.  
2) Internasjonale helse-it leverandører som skal tilpasse internasjonalt utviklede applikasjoner til norske 
forhold. Delmål 2 var å utarbeide forslag til standardisering av representasjon av variabler. 
 
Tiltaket har utviklet et sett av termer og et sett av symboler til anvendelse i brukergrensesnitt i 
elektroniske kurvesystemer. Prosjektets resultater ble sendt på en høring til relevante høringsinstanser. 
Nasjonal IKT vil ta stilling til høringsresultatene på første møte i 2012, men tiltaket har anbefalt at 
høringsinstansenes innspill innarbeides og at termene og symbolene publiseres som standard klar til 
utprøving.  

2.2.2. Tiltak som ferdigstilles i løpet av Q1 2012 

Tiltak 42: ”Videreutvikling arkitektur” 
Tiltaket ble igangsatt i 2011 med bakgrunn i et identifisert behov for å gjennomføre et prosjekt for å utvide 
dagens prosess- og tjenestemodell til også å omfatte utdanning av helsepersonell, opplæring av 
pasienter og pårørende samt forsknings- og utviklingsprosesser.  
 
Prosjektets hovedmål er å konstruere og validere en prosess- og tjenestemodell som inkluderer forskning 
og utvikling, opplæring av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende. Prosjektet skal også 
vurdere med bakgrunn i utarbeidede modeller hva disse betyr for den eksisterende arkitekturen på de 
øvrige områdene som arkitekturen dekker.  
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2.2.3. Tiltak som startet opp tidligere enn 2011, men fortsatt pågår 

Tiltak 5.12: ” Elin-h Elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten” 
Det overordnete målet med ELIN- h prosjektet er å sikre brukeren/pasienten helhetlige forløp i helse- og 
omsorgskjeden gjennom elektronisk mange - til - mange kommunikasjon. For å kunne nå målet må alle 
IKT- systemer som benyttes innen sektoren basere meldingsutvekslingen på felles standarder, faglig 
innhold og felles struktur, samt at løsningene må være brukervennlige og funksjonelle. Forprosjektet er 
ferdig og prosjektet organiseres nå i et påfølgende hovedprosjekt. Det vil bli vurdert om et 
spredningsprosjekt bør inngå, etter modell av for eksempel Samspillkommuneprosjektene, eller som en 
del av det nasjonale meldingsløftet. Hovedprosjektets tidsramme er 01.03.11 – 31.12.12.  
 
Tiltak 15.5: ”Folkeregisteret i Helsenettet” og Tiltak 15.6 ”Nytt hjelpenummer i Helsenettet” 
Tiltak 15.5 skal etablere et innføringsprosjekt, ”Folkeregisteret i Norsk Helsenett”, som ivaretar det 
operative ansvaret for innføring av den etablerte katalogtjenesten. Katalogtjenesten tilgjengeliggjør 
folkeregisteropplysninger på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte. Den tar hensyn til tilstrekkelig 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet via en egnet online kommunikasjonsprotokoll. Prosjektet skal 
også etablere gode og enkle administrative og praktiske rutiner for å knytte seg til tjenesten. 
 
Tiltak 15.6 skal utrede, pilotere og planlegge implementering av løsning som sikrer tildeling av unik ID for 
identifisering av personer. Norsk Helsenett innehar prosjektledelsen for både tiltak 15.5 og 15.6. Status i 
prosjektet er at tjenesten er installert i produksjonsmiljøet. Videre er test av ny tjeneste for vask tilbudt til 
arbeidsgruppen (HV-IKT, HEMIT, HN-IKT, Sykehuspartner), men ingen har så langt laget integrasjon. 
 
Tiltak 40: ”Nasjonal IKTs Prosjektsamlinger” 
Samlingen er et ledd i Nasjonal IKTs satsing på deling av metodikk og erfaring og ble avholdt i 2011 for 
andre gang. Samlingen gikk over to dager. På første dag ble fokusert på prosjekt- og 
porteføljestyringsmetodikk. Dette gav deltakeren bedre innsikt og kjennskap til Nasjonal IKTs nylig 
avsluttede, pågående og planlagte prosjekter. Påfølgende dag var fokuset på innovasjon i IKT- prosjekter 
i helsesektoren. I løpet av dagen fikk deltakerne innblikk i hva som forventes av innovasjon i sektoren, 
nasjonale føringer og forventninger, ulike innovasjonsprosjekter og tilslutt ble diverse case presentert.  

2.2.4. Tiltak som startet opp i 2011 

Tiltak 24.4: ”Medikasjonstjeneste- fase 1” 
Prosjektdirektiv for tiltak 24.2 ble godkjent på Nasjonal IKTs Styregruppemøte 29.08.11. 
Prosjektdirektivet legger opp til at videre arbeid er delt opp i to hovedfaser. Tiltak 24.4 omhandler fase en, 
hvor hovedfokus er arbeidet med tjenestebeskrivelser og å koordinere utviklingen av disse i de regionale 
prosjektene. Fase 2 vil være realiseringen av den langsiktige målsettingen. Det langsiktige målbildet 
(fase 2) om én, felles nasjonal MT, er tatt med som et langsiktig mål, men inkluderes ikke i scopet til tiltak 
24.4. 
 
I fase 1 skal også opprettes en kjernegruppe på ca 3 personer (prosjektleder, administrativ ressurs, 
teknisk ressurs). Kjernegruppen skal rapportere status, utarbeide en total kravspesifikasjon for hvilke 
tjenester som skal lages, samt prioritere og definere ansvarsområder og leveranse av 
tjenestebeskrivelsene. Utvikling av tjenestebeskrivelser kan skje i de regionale prosjektene, eller 
nasjonalt. Det er viktig at de utvikles tett på brukerne, samtidig som en enhetlig, nasjonal tilnærming må 
ivaretas. Tjenestebeskrivelsene i tidsperspektiv blir følgende; første prioritet er eResept og Sykehus 
FEST, deretter intern forordning. En viktig milepæl innledningsvis vil være å etablere oversikt over hvilke 
tjenester som realisere, deretter prioritering og planlegging i tid av arbeidet knyttet til beskrivelse, utvikling 
og innføring.  
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Tiltak 32.1: ”Pilot Nynorsk talegjenkjenning”  
Talegjenkjenning benyttes av leger i forbindelse med diktering til den elektroniske pasientjournalen. 
Dagens situasjon er at tjenesten kun er tilgjengelig for bokmål. Etter ønske fra leger med nynorsk 
målføre, støttet av Språkrådet, vedtok Nasjonal IKT å støtte finansiering av en pilot. Pilotprosjektet 
foregår i Helse Førde. 
 
Tiltak 37: ”Anskaffelse av MTU / BHM” 
Prosjektet startet i første omgang med gjennomføring av en forstudie. Forstudien avklarte sentrale 
spørsmål og det ble besluttet å sette i gang en nasjonal anskaffelsesprosess for et felles system.  
Målet for hovedprosjektet er at det skal føre til anskaffelse av et nasjonalt datasystem for MTU/BHM 
gjennom HINAS. Hovedprosjektet skal fullføre arbeidet med standardisering/kodeverk og iverksette 
spesifikasjon og annen planlegging av felles anskaffelsesprosess. 
 
Tiltak 29.2: ”Sykehus FEST” 
Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte (FEST) er et oppdatert datagrunnlag som kan brukes ved all 
forskrivning av legemidler. Dette er en forutsetning for en velfungerende eReseptløsning. Første versjon 
er ferdig utviklet og er tilgjengelig for pilotering i eReseptprogrammet.   
 
Tiltak 29.2 er en videreføring av Sykehus- FEST og hovedmål er å utarbeide en løsning for nasjonal 
distribusjons- og forvaltningsmodell for bruk av FEST som grunnlag for elektronisk forskrivning i sykehus; 
både for intern og ekstern forordning. Prosjektet vil utvide FEST til å inneholde spesifikke 
sykehusapotekvarer. Delmål inkluderer at sykehusapotekene nasjonalt skal samordne lokale, regionale 
og nasjonale varenummer slik at varenummer og vare har samme betydning i alle sykehusapotekforetak i 
Norge, og at samordnet register fra Sykehusapotekene nasjonalt skal tildeles varenummer og registreres 
i Vareregistersentralen (VRS) slik at vareinformasjon følger standard oppsett og flyt. I tillegg er det 
definert delmål om at Legemiddelverket skal motta informasjon om spesifikke sykehusapotekvarer fra 
VRS, som tilgjengeliggjøres i FEST på samme måte som andre varer samt at det skal utredes om 
informasjon om prefererte LIS varer kan formidles via FEST. 
 
Tiltak 41: ”Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT” 
Prosjektet skal realisere utvikling av en definisjonskatalog av datastrukturer med tilhørende terminologi til 
bruk i elektroniske kurvesystemer og medisinske kvalitetsregistre som er basert på arketyper / templat 
metodikk og teknologi. Knytning til terminologi anbefales gjort gjennom eksisterende nasjonale 
terminologier og SNOMED CT.  
Den utviklede definisjonskatalogen skal være tilgjengelig i en elektronisk versjon som er slik at 
leverandører skal kunne implementere den. Ved fullført prosjekt skal tiltaket ha utviklet en standard for 
kliniske opplysninger i elektroniske kurvesystemer som kan implementeres av de IKT- bedrifter som 
leverer slike systemer. 
 
Tiltak 45: ”Foranalyse Klinisk Logganalyse” 
Formålet med foranalysen er å legge grunnlaget for at det kan innføres en nasjonal løsning for 
logganalyse i kliniske systemer og derigjennom bidra til å:  

• Styrke informasjonssikkerheten, spesielt knyttet til sporbarhet, gjennom at løsninger og 
prosesser for å oppdage uautorisert innsyn og/eller endring i kliniske systemer kan innføres  

• Bidra til å oppfylle lovkrav 
• Bidra til å lukke identifiserte tiltak etter tilsyn med informasjonssikkerhetene i helseforetak 
• Bidra til å unngå at tilsvarende avvik blir identifisert gjennom tilsyn i andre helseforetak 

I prosjektet er oppgaven med å vurdere regelbasert logganalyse løftet opp på et nasjonalt nivå, fordi 
manglende verktøy for logganalyse er et generelt problem for hele sektoren. 
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2.3 Samarbeid og arbeidsformer 
Nasjonal IKT har i løpet av 2011 fortsatt å arbeide for å styrke koblinger mot andre eksisterende 
prosjekter og aktører som er relevante for Nasjonal IKT og spesialisthelsetjenesten. Et tettere samarbeid 
mellom prosjektene vil gagne alle parter gjennom bedre informasjonsflyt, læring på tvers og økt 
gjennomføringsevne gjennom felles ressursinnsats. Nasjonal IKTs arbeid og tiltak oppstår og 
gjennomføres i samhandlingen mellom ulike aktører; mellom RHF- ene og HF- ene, Helsedirektoratet, 
Norsk Helsenett, HOD, Difi, de nasjonale kompetansesentrene med flere. Å etablere og vedlikeholde 
gode samarbeidsformer har også i 2011 vært en prioritert oppgave for Nasjonal IKT.   
 
 
3 Erfaring fra Nasjonal IKTs arbeid i 2011 

3.1 Økt behov for samarbeid og samordning   
Nasjonal IKT fortsetter å se økt samarbeid og bedret samordning i sektoren blant annet som et resultat 
av sitt arbeid. Samarbeidet går innad i spesialisthelsetjenesten, og utad mot andre aktører som offentlige 
myndighetsorganer, private aktører, kommunale initiativer, kompetansesentrene etc. 
 
Som i tidligere år får Nasjonal IKT flere ulike henvendelser, for eksempel forslag til prosjektideer, 
høringer, ønsker om mulig samarbeid, samt ønsker om Nasjonal IKTs synspunkt. Dette er selvsagt svært 
positivt. Utfordringen er at det foreligger en forventning om at Nasjonal IKT responderer med ressurser 
og beslutningsmyndighet ut over det som Nasjonal IKT har myndighet til i dag.  
 
I forbindelse med høringer har det i flere tilfeller vært et ønske å utarbeide ett, felles koordinert svar fra 
Nasjonal IKT på vegne av RHF- ene. Ett felles høringssvar på vegne av alle RHF- ene, gir trolig stor 
effekt og blir trolig vektlagt mer enn flere, mer eller mindre samkjørte høringssvar. I løpet av 2011 har 
Nasjonal IKT blant annet gitt følgende høringssvar:  

 Høring i Stortinget 9. mai 2011 knyttet til Prop. 90 L (2010-2011), Prop. 91 L (2010-2011) og 
Meld. St. 16 (2010-2011) 

 Høring fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vedrørende styring, forvaltning og 
finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor 

 Høring fra Nærings- og handelsdepartementet vedrørende spørsmål om behov for avansert IKT 
kompetanse 

 Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende Organisering av IT-standardisering i 
helsesektoren 

 Høring fra Norsk Helsenett vedrørende minimumskriterier for tilknytning til helsenettet 
 Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende Nasjonal kjernejournal 

 
Nasjonal IKT opplever også et økende behov for kompleks og sammensatt IKT- kompetanse. Flere av 
tiltakene i Nasjonal IKT utsettes grunnet ressursmangel. Nasjonal IKT har over perioder erfart manglende 
rekrutteringsevne på områder hvor spesialisert kompetanse er nødvendig. Av slike områder kan følgende 
nevnes; Prosjektledelse med spiss teknologisk eller HF virksomhetskompetanse, arkitektur, klinisk 
kompetanse, og blandingskompetanse. Blandingskompetanse er personell med en kombinasjon av IKT- 
faglig kompetanse og relevant helsefaglig kompetanse.  Områder med manglende ressurser er ofte 
preget av nye anvendelsesområder kombinert med stor vekst i etterspørselen på tvers av sektorer.  På 
bakgrunn av RHF- enes begrensede ressurskapasitet er det til tider utfordrende å svare opp til behovet. 
Dette medfører blant annet at Nasjonal IKT sin gjennomføringsevne til tider er noe lavere enn ønsket 
Avslutningsvis i 2011, ble opprettelse av Nasjonal IKT som en juridisk enhet diskutert. En av grunnene til 
opprettelse av en juridisk enhet vil være behovet for å bygge tilstrekkelig kritisk kompetanse. Ressursene 
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i enheten vil kunne brukes inn mot arbeid i for eksempel Hdir og nasjonale RHF- prosjekter. Diskusjonen 
vedrørende en eventuell etablering vil fortsette i 2012. 

3.2 Arbeid i Nasjonal IKTs fagfora  
Nasjonal IKTs Klinisk IKT Fagforum og Fagforum Arkitektur leverer meget viktige bidrag og føringer når 
det gjelder å styre IKT- utviklingen innen spesialisthelsetjenesten. I gruppene (som også avholder 
jevnlige fellesmøter) utvikles det over tid et felles syn på sektorens utfordringer. Dette bidrar til at de ulike 
RHF- ene i langt større grad arbeider i samme retning, og er en forutsetning for å skape enhetlige, 
nasjonale løsninger på sikt, samt for å unngå dobbeltarbeid. Arbeidet styrker det faglige arbeidet innenfor 
sentrale områder som helsefaglig IKT og arkitektur både nasjonalt og regionalt. Gruppene bidrar også til 
at lokale og regionale initiativ i større grad utvikler seg koordinert i en styrt retning. Erfaringene med dette 
arbeidet er meget positive og fagforumene leverer viktige premisser som bidrar til IKT-utviklingen i 
spesialisthelsetjenesten. Vi ser også at både Fagforum Arkitektur og Klinisk IKT Fagforum i dag arbeider 
under høyt press med begrensede leveranseressurser fra egen sektor. Det vil være en styrke om 
ressursene knyttet til disse arbeidene fikk frigjort noe mer tid til å løse problemstillinger i felleskap. 
 
I tilegg til de to eksisterende fagforaene, ble EPJ Systemeierforum etablert i Q3 2011. Mandatet til 
forumet er ikke helt klart, men hovedfokuset vil være bruk og forvaltning av dagens EPJ.  
 
3.3 Veien videre 
Nasjonal IKT er i dag en premissgiver og samhandlings- og kommunikasjonspart for IKT i 
spesialisthelsetjenesten. For aktører i sektoren og for aktører utenfor, er Nasjonal IKT det naturlige 
startpunkt når forhold knyttet til IKT skal diskuteres nasjonalt. Flere og flere forhold havner derfor hos 
Nasjonal IKT som en del av saksgangen. En viktig verdi av Nasjonal IKTs arbeid er også de mer indirekte 
resultatene som skapes. Jevnlige møter og kontakt legger til rette for samordning på tvers av enheter i 
sektoren, løsning av felles problemer og utfordringer, deling av metodikk, kompetanse og informasjon i 
sektoren og overfor andre sektorer. Det bidrar også til konsensusdannelse når det gjelder langsiktige 
målbilder og veien en må gå for å oppnå disse målbildene.  
 
Den siste tids fokus på blant annet samhandlingsreformen, medfører endrede oppgaver og roller. Dette 
vil påvirke organisering, prosesser og samhandlingsmønstre i helsesektoren og vil også ha IKT- 
systemmessige implikasjoner. Dette vil bli et sentralt fokusområde for Nasjonal IKT i tiden som kommer 
og vi ønsker å ta en proaktiv rolle i de delene av dette endringsarbeidet som har IKT- messige 
konsekvenser. 
 
En hovedkonklusjon fra arbeidet i 2011 er at å løse felles utfordringer nasjonalt, og å koordinere og 
samordne sin aktivitet i større grad enn det som var situasjonen tidligere, er hensiktsmessig. 
Samarbeidet gir verdifulle bidrag både kvalitets- og ressursmessig.  Dette er momenter Nasjonal IKT vil 
ta hensyn til i strategiprosessen 2013-2016 som blir igangsatt i 2012. 
 
 
4 Hvordan kontakte Nasjonal IKT? 
Programkontoret Nasjonal IKT kan kontaktes vedrørende arbeidet i Nasjonal IKT:  
 

• Dagfinn Hallseth     Tlf: 95261248     dagfinn.hallseth<alfakrøll>no.pwc.com 
• Therese Sandnes   Tlf: 95261254     therese.sandnes<alfakrøll>no.pwc.com 
• Anne Line Grepne  (permisjon) 
• www.nasjonalikt.no 

mailto:Dagfinn.Hallseth@no.pwc.com
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Vedlegg 1 - Nasjonal IKTs viktigste organer 

4.1 Styringsgruppen Nasjonal IKT pr 31.12.2011 
Herlof Nilssen, Adm.dir. Helse Vest RHF (leder) 
Oddvar Larsen, Spesialrådgiver, Helse Nord RHF 
Daniel Haga, Direktør for Samhandling, Helse Midt-Norge 
Christine Bergland, Divisjonsdirektør for e-helse og IT, Helsedirektoratet 
Ingerid Gunnerød, Konstituert dir stab og prosjektstyring, Helse Midt-Norge 
Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF 
Erik M. Hansen, Adm. dir. Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 
Hans Nielsen Hauge, Direktør Klinisk IK, kunnskaps- og prosesstøtte, Helse Sør-Øst RHF 
Kai Rune Furberg, Seniorrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
Thomas Bagley, Direktør for Teknologi og eHelse, Helse Sør-Øst RHF 
Håkon Grimstad, Adm. dir., Norsk Helsenett (observatør) 
Steinar Lund, Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)(observatør) 
Tor Eid, Prosjektleder, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
Siri Cathrine Rølland, Konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 
Sigmund Eidem, Konserntillitsvalgt Helse Midt RHF 
Programkontoret Nasjonal IKT, Dagfinn Hallseth, (rådgiver) PricewaterhouseCoopers 
Programkontoret Nasjonal IKT, Therese Sandnes, (rådgiver) PricewaterhouseCoopers 
Programkontoret Nasjonal IKT, Anne Line Grepne, (permisjon) PricewaterhouseCoopers 
 

4.2 Nasjonal IKTs Prosjekteierforum pr 31.12.2011 
Ketil Are Lund, Konst. direktør IKT, Helse Sør-Øst RHF 
Terje Wistner, Leder programområder og leverandørstyring, Helse Sør-Øst RHF 
Paul Gundersen, Daglig leder, HEMIT, Helse Midt-Norge RHF 
Arild Pedersen, IT-sjef, Helse Midt-Norge RHF 
Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF 
Ole Jan Hauge, Direktør, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 
Erik M. Hansen, Adm. dir., Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 
Johnny Heggestad, Prosjektdirektør, Helse Vest RHF  
Ola I. Vikland, Leder forretningsutvikling og rådgivning, Norsk Helsenett 
Norunn Saure, avdelingsdirektør eHelsegruppen, Helsedirektoratet 
Arnt Ole Ree, Fagsjef Klinisk IKT, Helse Sør- Øst RHF  
Per Olav Skjesol, Leder Fagforum Arkitektur 
Arild Faxvaag, Leder Klinisk IKT Fagforum 
Gunnar Jårvik, Leder EPJ Systemeierforum 
 

4.3 Klinisk IKT Fagforum pr 31.12.2011 
Arild Faxvaag, Førsteamanuensis/Overlege, St. Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge RHF (Leder) 
Arnt Ole Ree, Fagsjef Klinisk IKT, Helse Sør- Øst RHF  
Andreas Hering, Seniorrådgiver/ EPJ- arkitekt Seksjon for IKT, FoU-avdelingen, Haukeland 
universitetssjukehus, Helse Vest RHF 
Wenche P. Dehli, Klinikkleder Barne- og familieklinikken, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Midt-Norge 
RHF 
Bente Nedrebø Saltnes, Gruppeleder Systemansvarlige Seksjon for IKT, FoU-avdelingen, Haukeland 
universitetssjukehus, Helse Vest RHF 
Hallvar Lærum, Seksjonsleder dr.med. Rikshospitalet HF, Helse Sør-Øst RHF 
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Hans Nielsen Hauge, Direktør Klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte, Helse Sør-Øst RHF 
Susann Bäckström, Avdelingsleder Kliniske systemer, Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin, 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord RHF 
Kjersti Skavik, Rådgiver Avdeling eHelse, Helsedirektoratet 
 

4.4 Fagforum Arkitektur pr 31.12.2011 
Per Olav Skjesol, Avdelingsleder Prosjekt og Arkitektur, Hemit, Helse Midt-Norge RHF (Leder)  
Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt, Hemit, Helse Midt-Norge RHF (nestleder)  
Ronny Thomassen, Prosjektleder Samvirkende kliniske Informasjonssystemer, Helse Nord IKT, Helse 
Nord RHF 
Øystein Berg-Sletteng, Arkitekt/Systemutvikler, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 
Roar Engen, Leder for arkitekturseksjonen, Helse Sør-Øst RHF  
Jarle Petter Kasbo, Seksjonsleder Arkitektur, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF 
Torgny Neuman, Rådgiver Arkitektur, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF  
Terje Bremnes, Virksomhetsarkitekt, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 
Sindre Solem, Systemingeniør sikkerhet, Norsk Helsenett SF (observatør) 
 

4.5 EPJ Systemeierforum pr 31.12.2011 
Gunnar Jårvik, Ass. programleder, Felles EPJ/ Rådgiver, Helse Vest IKT AS (Leder) 
Susann Bäckström, Avdelingsleder Kliniske systemer, Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin, 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord RHF 
Frank Daniel Fredriksen, Avdelingsleder, Applikasjonstjenester, Helse Nord IKT 
Lars Ivar Mehlum, Rådgiver, Seksjon for IKT, FoU-avdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Helse 
Vest RHF 
Bengt Nilssen, Leder EPJ utvikling, stabsområde helse, Sykehuset Innlandet HF, Helse Sør-Øst RHF 
Asbjørn Elgen, Divisjonsdirektør, divisjon for kirurgi, Sykehuset Østfold, Helse Sør-Øst RHF 
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5 Vedlegg 2 - Nasjonal IKTs tiltak i 2011 
 
I 2011 har Nasjonal IKT arbeidet med eller vært med å finansiere følgende tiltak:  
 

Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 
31.12.11 

5.9 Elin-k  
Hovedprosjekt fase 
2: 
informasjonsutveksl
ing mellom 
kommuner og 
sykehus 

Bidra til mer og bedre samhandling for å sikre 
pasientene helhetlige forløp i helse- og 
omsorgskjeden, samt sikre rett informasjon til 
rett tid og til rett person slik at forsvarlig 
helsehjelp kan utøves. 

Sissel 
Skarsgaard, 
Norsk 
sykepleierforbun
d 

Avsluttet 

5.12 Elin-h  
Elektronisk 
Informasjons-
utveksling i 
helsestasjons-
tjenesten 

Å kartlegge, beskrive og koordinere de 
helsefaglige krav til elektronisk 
kommunikasjon mellom 
helsestasjonstjenesten i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten 
 

Sissel 
Skarsgaard, 
PwC (tidligere på 

vegne av Norsk 

sykepleierforbund) 
 

Pågår 

15.5 Folkeregisteret i 
helsenettet 
 

Gi alle helseforetak kvalitetssikret tilgang til 
folkeregisteret via egnet 
kommunikasjonsprotokoll. 

Anders Stubban, 
NHN Pågår 

15.6 Nytt hjelpenummer i 
helsenettet 
(nødnummer) 

Utrede, pilotere og planlegge implementering 
av løsning som sikrer tildeling av unik ID for 
identifisering av personer. 

Anders Stubban, 
NHN Pågår 

24.2 Medikasjonstjeneste Analysefase: Fremskaffe tilstrekkelig 
beslutningsunderlag for NIKT for å foreta en 
kvalifisert beslutning om oppstart av fase 2 
(kravspesifikasjon, utarbeide målbilde for å 
synliggjøre hvordan spesialisthelsetjenestens 
medikasjonstjeneste ”henger sammen med” 
den nasjonale kjernejournalen, og forankre 
dette målbildet hos RHF- ene) 

Knut Hellwege, 
HSØ,  
 

Avsluttet 
 

24.4 Medikasjonstjeneste
- Fase 1 

Den første fasens hovedinnhold blir å 
koordinere de regionale MT- prosjektene og å 
lede arbeidet med å utarbeide 
tjenestebeskrivelser.  

Ikke avklart 
 

Prosjekt-
mobilisering 

pågår 
 

29.2 Sykehus- FEST som 
grunnlag for 
elektronisk 
forskrivning 

Prosjektet er en videreføring av Sykehus- 
FEST og hovedmål er å utarbeide en løsning 
for nasjonal distribusjons- og 
forvaltningsmodell for bruk av FEST som 
grunnlag for elektronisk forskrivning i 
sykehus; både for intern og ekstern 
forordning 

Bjørg Heltberg, 
Sykehusapoteke
ne 

Pågår 
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Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 
31.12.11 

31.2 IKT- støtte i 
akuttmottak 

Utarbeide prosessbeskrivelser, beskrive 
brukerhistorier, arbeidsprosesser og tjenester 
tilknyttet verdikjedene og funksjonelle 
beskrivelser av klinisk og logistikkmessig 
behov for systemstøtte. 

Grete Bach 
KITH 

Avsluttet 

32.1 Nynorsk 
Talegjenkjenning- 
Pilot 

Pilotprosjekt for nynorsk talegjenkjenning. Aksel Telstad, 
Helse Førde Pågår 

33.2 HL7 
Implementerings- 
guide 

Prosjektet skal arbeide for at HL7 blir etablert 
som en nasjonal standard. 

Magnus Alsaker, 
KITH Avsluttet 

37 Anskaffelse av MTU 
/ BHM 
 

Prosjektet skal føre til anskaffelse og 
implementering av et nasjonalt system for 
anskaffelse av medisinteknisk utstyr (MTU) 
og behandlingshjelpemidler (BHM). 

Leiv 
Hellefossmo, HN 
 

Pågår 

38 Forprosjekt 
pasientrettede IT-
tjenester 
 

Kartlegge eksisterende kunnskap, miljøer og 
tjenester på dette området, kartlegge 
myndighetspålagte krav og føringer knyttet til 
dette, gjøre opp status og oppsummere 
utfordringene på området.  

Glenn Melby, 
HSØ 

Avsluttet 

39 Termer og symboler 
 

Utvikle og forankre en standard for termer og 
symbolspråk for anvendelse i 
brukergrensesnitt på behandlingsrettede IT-
systemer. 

Jostein Ven, 
KITH 

Avsluttet 

40 Nasjonal IKTs 
Prosjektsamlinger 
 

Deling av metodikk og erfaring innenfor 
prosjekt- og porteføljestyring, samt fokus på 
innovasjon i helsesektoren. 

Programkontoret Andre 
samling 
avholdt 
høsten 
2011 

41 Terminologbinding 
av arketyper med 
eksisterende 
terminologier og 
SNOMED CT 

Realisere utvikling av en definisjonskatalog 
av datastrukturer med tilhørende terminologi 
til bruk i elektroniske kurvesystemer som er 
basert på Arketyper / templat metodikk og 
teknologi.  

Jostein Ven, 
KITH 

Pågår 

42 Videreutvikling 
arkitektur 

Utvikle en prosess- og tjenestemodell som 
omfatter utdanning av helsepersonell, 
opplæring av pasienter og pårørende samt 
forsknings og utviklingsprosesser.  

Rolf Rolfsen, 
Devoteam 
Davinci 

Pågår 
(avsluttes 
Q1 2012) 

45 Foranalyse Klinisk 
Logganalyse 

Formålet med foranalysen er å legge 
grunnlaget for at det kan innføres en nasjonal 
løsning for logganalyse i kliniske systemer 

Anette Thiis-
Evensen 
Devoteam 
Davinci 

Pågår  

Sluttrapporter på avsluttende tiltak finnes på hjemmesiden til NIKT 
(http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/).  

http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/
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6 Vedlegg 3- Ordliste og begrepsforklaring 
 
Arketyper Arketyper definerer et maksimumssett av opplysninger som er relevante for 

den enkelte kliniske variabel, uavhengig av kontekst. Arketype teknologi er 
en standard for representasjon og lagring av kliniske opplysninger i EPJ-
systemer. Gjennom arketype teknologi, får klinikere en metode for å binde 
ord og uttrykk i dokumentasjonen til en terminologi uten at de behøver å slå 
opp i et terminologisystem. 

BHM Behandlingshjelpemidler 
Difi Direktoratet for forvaltning og IKT 
DNLF   Den norske Legeforening 
EbXML Rammeverk for meldingsutveksling 
ELIN        ELektronisk Informasjonsutveksling mellom praktiserende leger og 

samarbeidende personell og institusjoner 
EPJ   Elektronisk pasientjournal 
FEST Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte 

Legemiddelverket har utviklet databasen FEST. Tjenesten gir informasjon 
om alt du kan få på resept i Norge, til lege, apotek og bandasjist. Dermed 
får alle oppdatert informasjon fra én kilde.  

eResept Program for innføring av løsning for elektroniske resepter. En elektronisk 
resept (e-resept) er en resept som legen sender elektronisk i stedet for å 
skrive den ut på papir. 

Helsedir (Hdir) Helsedirektoratet 
HEMIT     Helse Midt Norge IT 
HER   Helsetjenesteenhetsregisteret ("Adressekatalogen") 
HF  Helseforetak 
HL7 Health Level 7 – Standard for integrasjon og informasjonsutveksling 
HOD Helse- og omsorgsdepartementet 
IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
KITH Kompetansesenter for IT i sosial- og helsesektoren 
KOKOM  Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens 

kommunikasjonsberedskap 
KS Kommunenes sentralforbund 
Kurve En oversikt over pasientinformasjon som ulike målinger, medisinering, 

innleggelse dokumentasjon etc. Et viktig kjennetegn som skiller kurvene fra 
tekstlig journal er at de viser informasjonen over tid, ved hjelp av grafer og 
tabeller. Kurvene er sentrale arbeidsredskap for utredning og behandling av 
innlagte pasienter og er de viktigste skriftlige bindeledd mellom leger, 
sykepleiere og øvrig helsepersonell.   

MRF   Medisinsk fødselsregister 
NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen 
NIKT Nasjonal IKT 
MTU Medisinsk teknisk utstyr 
NHN Norsk Helsenett SF 
NOU Norges offentlige utredninger 
NSEP Norsk senter for elektronisk pasientjournal 
NSF Norsk sykepleierforbund  
NST Nasjonalt senter for telemedisin 
PKI Public Key Infrastructure 
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RHF Regionalt helseforetak 
SG Nasjonal IKTs Styringsgruppe 
SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole 
SKD Skattedirektoratet 
SNOMED CT Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms 

Det er en strukturert samling av medisinsk terminologi som dekker de fleste 
områder av klinisk informasjon. Den primære hensikten med SNOMED CT 
er å støtte effektiv klinisk registrering av data med sikte på å bedre 
pasientbehandlingen. 

SSP    Standardiserings- og samordningsprogrammet 
Sykehus FEST Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte (FEST)  
Virksomhetsarkitektur En virksomhetsarkitektur er en beskrivelse av hvordan en virksomhet er 

bygd opp og strukturert. Den omfatter både forretningsarkitektur (mål, 
prosesser, organisasjon og mennesker), arkitektur for informasjonssystemer 
(applikasjoner/tjenester og data/informasjon) og teknologiarkitektur 
(maskinvare, programvare og nettverk). 
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Oversikt 
Del Tema 



Nasjonal IKT (NIKT) er 
spesialisthelsetjenestens hovedarena for 
samhandling innenfor informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi.  
 
NIKT har fokus på strategiske spørsmål. 
Implementering og gevinstrealisering skjer 
regionalt og lokalt på sykehusene.  
 
NIKT er sammensatt av representanter fra 
ledelsen i de regionale helseforetakene (RHF) 
og Helsedirektoratet (Helsedir), to 
representanter fra de konserntillitsvalgte, samt 
observatører fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk 
Helsenett (NHN).  
 
Styringsgruppen Nasjonal IKT (SG) rapporterer 
til RHFene ved de administrerende direktørene 
(RHF AD- møtet).  

Hva er Nasjonal IKT? 



For strategiperioden 2010-2011 har Nasjonal IKT hatt fire 
satsningsområder:  
 

• Satsingsområde 1: Innhold. Kliniske informasjonsprosesser 

• Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og 
sikkerhet 

• Satsingsområde 3: Samhandling 

• Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 



Mål for satsningsområdene: 
Mål: Ha helhetlige kliniske 

informasjonssystemer som gir 
både prosess-, beslutnings- og 

dokumentasjonsstøtte 

Mål: Ha en helhetlig arkitektur som 
støtte til arbeidsprosesser, forenkler 

deling og lagring av informasjon, samt 
styrker informasjonssikkerheten 

Det langsiktige målbildet for hele sektoren er at 
rett informasjon skal være tilgjengelig til rett 

person til rett tid, gjennom hele pasientforløpet.  
Nasjonal IKT ønsker å bidra med å vurdere IKT-

messige implikasjoner og løsninger når 
samhandlingsreformen konkretiseres.  

Mål: Metode, erfaring og utarbeidet 
materiell skal kunne utvikles ett 

sted, for så å forvaltes nasjonalt, 
deles og benyttes lokalt.  

 



Sentrale saker i 2011  
Nasjonal IKT har arbeidet med følgende 15 prosjekter i 2011:  
 

• Tiltak 5.9 Elektronisk informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus (Elin-K) 
• Tiltak 5.12 Elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten (Elin-H) 
• Tiltak 15.5 Folkeregisteret i helsenettet 
• Tiltak 15.6 Nytt hjelpenummer i helsenettet 
• Tiltak 24.2 Medikasjonstjeneste (analysefase)  
• Tiltak 29.2 Sykehus- forskrivnings og ekspedisjonsstøtte  
• Tiltak 31.2 IKT-støtte i akuttmottak 
• Tiltak 32.1 Pilot- nynorsk talegjenkjenning  
• Tiltak 33.2 HL7 Implementeringsguide 
• Tiltak 37 Anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr/ behandlingshjelpemidler (MTU/BHM)  
• Tiltak 38 Forprosjekt pasientrettede IT- tjenester  
• Tiltak 39 Termer og symboler 
• Tiltak 41 Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT 
• Tiltak 42 Videreutvikling arkitektur 
• Tiltak 45 Foranalyse klinisk logganalyse.  
 
 Sluttrapporter på avsluttende tiltak finnes på hjemmesiden til NIKT 

(http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/).  

 

http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/


Sentrale saker i 2011  

Arbeid i NIKT Styringsgruppe og NIKT fora.  
Styringsgruppen har avholdt fem møter i 2011 der sentrale og 

strategiske saker har vært løftet frem.   

 

Tilsvarende antall møter er gjennomført i Prosjekteierforum som i 
mange tilfeller fungerer som et arbeidsutvalg for 
Styringsgruppen. 

   

Fagforum Arkitektur har arbeidet videre med utbredelse av Nasjonal 
IKTs vedtatte arkitektur. Klinisk IKT Fagforum har, i likhet med 
Fagforum Arkitektur, bidratt sterkt ved utarbeidelse av flere 
prosjektdirektiver og har vært sentrale ved oppstart og 
gjennomføring av en rekke av Nasjonal IKTs gjennomførte tiltak.  
Videre er det blitt opprettet et tredje fagforum, EPJ 
Systemeierforum i 2011. Forumet har hatt to møter og er godt i 
gang med å ferdigstille mandat og handlingsplan for 2012. 
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Sentrale saker i 2011  

 TOGAF.  

 Utvikling av kompetanse og god praksis 
innen virksomhetsarkitektur er viktig innenfor 
spesialisthelsetjenesten.  

 Nasjonal IKT har, basert på behov for 
kompetanse innen arkitektur, gjennomført to 
kurs for sertifisering innen metodeverket 
TOGAF i 2011. Siden oppstart i 2010 har 
mer enn 90 personer blitt sertifisert, og 
bidratt til en systematisk utvikling av 
kompetanse og praksis innen 
virksomhetsarkitektur i helsesektoren.  

 En virksomhetsarkitektur er en beskrivelse 
av hvordan en virksomhet er bygd opp og 
strukturert. 

  
 



Sentrale saker i 2011  
 Ny hjemmeside.  
  
 En ny hjemmeside for 

Nasjonal IKT ble utviklet og 
lansert i 2011.  

 Mer informasjon om Nasjonal 
IKT finnes på 
www.nasjonalikt.no. 

http://www.nasjonalikt.no/


 

  

 
 

Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 54-2012/4 Utenlandsbehandling – informasjon om 

ordningen og rapportering for 2011 
 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne styresaken er å gjøre styret i Helse Nord RHF kjent med ordningen for 
utenlandsbehandling ved manglende kompetanse i Norge samt gi en rapportering for 2011.  
 
Helse Nord RHF har i motsetning til de andre RHF-ene beholdt behandlingen av søknader om 
behandling i utlandet i RHF-et. Dette fordi det er få saker, og det sikrer pasientene en 
likeverdig og helhetlig behandling av søknadene. 
 
De siste årene har antall søknader vært stabilt mellom 30-40, og omkring 90 % av søknadene 
innvilges. Til tross for et stabilt antall søknader har kostnadene vært økende. Dette skyldes 
økende kompleksitet i behandlingen (høy DRG1-vekt).  
 
Helse Nord har ca. 10 % av søknadene på landsbasis, men har hatt en større del av 
utbetalingene (i 2011: 15 mill kroner av totalt 63 mill kroner). Dette skyldes i stor grad 
brannskader og avansert kreftbehandling hos barn over lang tid i USA. De fleste behandlinger 
skjer imidlertid i de skandinaviske land. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Utenlandsbehandling er viktig for å sikre nordnorske pasienter en behandling med høy 
kvalitet og trygghet, der vi nasjonalt ikke har tilbud. Gjennom ordningen vises respekt for 
pasientenes og de pårørendes rettigheter til en trygg og god behandling.  
 
Bakgrunn 
Helselovgivningen åpner for at pasienter i Norge kan gis nødvendig helsehjelp i utlandet, 
dersom det ikke finnes et adekvat medisinsk tilbud i Norge. Ordningen innebærer at en 
pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, som ikke kan gis et 
adekvat medisinsk tilbud i Norge på grunn av manglende kompetanse, har rett til å få denne 
helsehjelpen fra tjenesteyter utenfor riket, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, femte 
ledd. Forskriftsbestemmelser om rett til helsehjelp i utlandet, når det mangler kompetanse i 
Norge, står i prioriteringsforskriften. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 DRG = Diagnose Relaterte Grupper 



De regionale helseforetakene fikk fra 1. september 2004 ansvaret for godkjenning og 
finansiering av slik behandling i utlandet (manglende kompetanse i Norge) for sin region, jf. 
Ot. prp. nr. 63 (2002 – 2003) og Inst. O. nr. 23 (2003-2004). Før denne endringen lå 
beslutningsmyndigheten og finansieringsansvaret hos RTV2. De regionale helseforetakene 
overtok finansieringsansvaret allerede fra 1. januar 2004. 
 
De regionale helseforetakene har således ”sørge-for-ansvar” for at pasienter som har rett til 
behandling i utlandet etter loven, får dette. De fire RHF-ene etablerte Nasjonalt nettverk for 
utenlandsbehandling i 2004 for å samordne og utvikle lik praksis og likeverdige tilbud for 
pasienter som har denne retten.  
 
Saksbehandlingen av søknader om utenlandsbehandling foregår i utenlandsenhetene som er 
etablert i de enkelte helseregionene. 
 
Driftsorganisasjon 
De regionale helseforetakene har organisert arbeidet med søknader om utenlandsbehandling 
på følgende måte: 
 
Helse Sør-Øst RHF:  Utenlandskontoret, Oslo Universitetssykehus HF 
Helse Vest RHF:  Enhet for utenlandsbehandling, Helse Bergen HF 
Helse Midt-Norge RHF: Kontor for utenlandsbehandling, St. Olavs Hospital HF 
Helse Nord RHF: Fagavdelingen, Helse Nord RHF 

I tillegg har Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF oppgaver knyttet til oppfølging. 

 
Enhetene har ansvar for saksbehandling av søknader, avtaler med aktuelle behandlingssteder i 
utlandet og eventuelt oversendelse av klager på vedtak til Dispensasjons- og Klagenemnda for 
behandling i utlandet. I saksbehandlingen inngår det også å innhente medisinske vurderinger 
fra relevant fagmiljø. 
 
Helse Nord har valgt å beholde det overordnede ansvaret i RHF-et, både fordi det er et relativt 
lavt volum av søknader i regionen og fordi det er mer kostnadseffektivt enn å etablere slikt 
kontor med egen bemanning f. eks. ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
 
Det er også slik at de fleste søknader om behandling i utlandet kommer fra UNN, og vi har 
derfor valgt å ivareta beslutningsansvaret på RHF- nivå for å sikre en objektiv vurdering.  
 
Praktisk tilrettelegging for utenlandsoppholdet, reiser og regnskapsfunksjoner knyttet til 
området er lagt til UNN for Helse Finnmark HF og UNN og til Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) som ivaretar NLSH og Helgelandssykehuset HF. Budsjettet for 
utenlandsbehandlingen ligger hos RHF-et, og vi har en god oversikt over utgifter og inntekter 
for det enkelte helseforetak og for foretaksgruppen som helhet. 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 RTV = Rikstrygdeverket 



Dispensasjons- og Klagenemnda for behandling i utlandet er klageinstans for de pasienter 
som ønsker å påklage Helse Nord RHF’s vedtak fattet etter Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1, femte ledd, jfr. prioriteringsforskriften § 3. Klagenemndas årsrapport legges ut på 
www.klagenemnda.no. 
 
Nasjonalt nettverk for utenlandsbehandling 
Nasjonalt nettverk for utenlandsbehandling ble opprettet i 2004 av adm. direktører i de fire 
regionale helseforetak. Nettverket har følgende mandat: 
 
1. Nettverk utenlandsbehandling skal utarbeide kravspesifikasjon, forslag til avtaler og 

iverksette anbudskonkurranse, eventuelt innlede forhandlinger med offentlige sykehus i 
Norden i tråd med den tidligere avgitte utredningen. Nettverket konsulterer 
fagkompetanse for hvert område man skal inngå avtale på. Det må sikres juridisk og 
økonomisk kompetanse til gruppen. 

2. Ansvaret med å tilby og vurdere behovet for utenlandsbehandling for enkeltpasienter er 
uendret et RHF ansvar og må ivaretas som sådan. 

3. Nettverket skal bidra til å sikre at utenlandsenhetene har en felles forståelse og 
praktisering av regelverket, herunder bidra til å sikre lik kunnskap om kompetansen i 
Norge 

4. Nettverket har ansvar for å utarbeide felles retningslinjer når det gjelder revisjon av 
private, utenlandske tilbydere, søknader om eksperimentell behandling og informasjon 
som skal sendes med ved behandling i utlandet hos privat tilbyder uten avtale. 

5. Nettverket skal: 
• Legge fram løpende vurdering av manglende kompetanse/kapasitet 
• Vurdere behov for konkurranse i forhold til kvalitet og totalpris – motvirke 

monopolsituasjoner som blir flaskehalser for regionene 
• Løpende legge fram forslag til eventuelle behov for utredninger/opprettelse av nye 

behandlingstilbud basert på rapporteringen fra utenlandskontaktene i 
regionene/fagrådene 

6. Nettverk lager årlig en rapport over utviklingen i utenlandsbehandlingen som viser volum, 
kvalitet, kostnad innen de ulike fagområder og vurderinger for fremtidige kjøp. 
Årsrapporten behandles av AD-møtet. 

7. Nettverket rapporterer til fagdirektørmøtet. 
 
Samarbeidsavtaler 
Nasjonalt nettverk har på vegne av utenlandsenhetene inngått samarbeidsavtaler med de 
utenlandske sykehus som er mest brukt. Formålet med avtalene er å utvikle en samhandling 
preget av forutsigbarhet, effektivitet, god ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestene til beste 
for pasienten. Samarbeidsavtalene regulerer samhandlingen på de mest sentrale områdene. 
 
Nasjonalt nettverk har for tiden samarbeidsavtaler med: 
Stockholm Care    Sverige 
Sahlgrenska International Care  Sverige 
Uppsala Care     Sverige 
Skåne Care     Sverige 
Rigshospitalet     Danmark 
 

http://www.klagenemnda.no/


Rapportering 2011 
Helse Nord RHF behandlet 37 søknader om behandling i utlandet i 2011. Av disse ble det gitt 
tre avslag.  
 
To saker ble oversendt Dispensasjons- og Klagenemnda for behandling i utlandet. Helse Nord 
fikk medhold i begge sakene. 
 
Utviklingstrekk 
Følgende oversikt viser hvordan søknadene har fordelt seg de siste årene: 
 
Årstall Antall 

søknader 
HN 

Antall 
innvilget 
HN 

Antall 
avslag 
HN 

Antall 
søknader i 
landet totalt 

Antall 
innvilget i 
landet 
totalt 

Antall 
avslag i 
landet 
totalt 

2008 34 23 10 353 241 112 
2009 38 33 5 302 211  91 
2010 29 26 3 400 296  102 
2011 37 34 3 358 295  63 
 
For Helse Nord og landet totalt er søknadsmassen forholdsvis stabil. Det en imidlertid ser er 
at hver innvilget søknad gir større kostnader enn tidligere, da det er tyngre diagnoser (målt i 
DRG-vekt) og lengre opphold utenlands for en god del av pasientene.  
 
Kostnaden for behandlinger kan variere mellom noen få tusen til flere millioner kroner. 
Dermed er det ikke nødvendigvis sammenfall mellom volum og kostnader. Dette kan 
illustreres gjennom tall for Helse Nord og Helse Midt-Norge: De sto for henholdsvis 10 og 11 
% av mottatte søknader på landsbasis siste år. Til tross for dette hadde Helse Nord over 
dobbelt så høye kostnader. En alvorlig ulykke med brannskadde barn med behov for 
utenlandsbehandling var en betydelig del av årsaken. 
 
Dette kan imidlertid endre seg raskt, og det er vanskelig å forutsi hvor kostnadskrevende 
pasienter som sendes til utlandet vil bli for Helse Nord RHF i fremtiden. Helse Nord har de 
siste par år hatt flere mindreårige pasienter til behandling i USA over lang tid. For slike 
pasienter har det ofte påløpt kostnader for bl. a. visum, forsikringer og leie av bolig. 
Mindreårige barn må som regel ha følge av begge foreldre og evt. andre søsken, fordi det 
kreves at en av foreldrene er hos pasienten hele døgnet, når de er innlagt.  
 
Disse langvarige oppholdene gir mye arbeid for utenlandskontaktene da disse 
familiene/pasientene har større behov for tilrettelegging/hjelp til praktiske forhold samt at 
kostnadene skal holdes under kontroll. Kontakten med familiene i utlandet holdes jevnlig 
gjennom hele oppholdet. 
 
Av det totale antall søknader gjelder 11 søknader (29,7 %) barn i aldersgruppen 0-15 år.  
 



Kostnader 
Kostnadene for Helse Nord RHF, de siste årene, fordeler seg som følger: 
 
Årstall Kostnader Kostnader 

nasjonalt 
2009  7 322 019,66  56 081 000,- 
2010 10 032 054,48  54 351 000,- 
2011 Ca 15mill.  63 000 000,- 
 
De aller fleste pasientene blir behandlet i Skandinavia, og noen få blir sendt til USA. 
 
Pasientgruppene som hyppigst blir sendt ut, er pasienter hvor det var behov for 
undersøkelser/behandling for kreft med f. eks. lutetiumbehandling3 og protonterapi4 samt 
epilepsipasienter hvor det er behov for MEG-undersøkelser5.  
 
Lutetiumbehandling er behandling for kreftpasienter med nevroendokrine6 svulster. 
Behandlingen gis vanligvis fire ganger med seks til åtte ukers mellomrom. Protonterapi i 
utlandet vil være forbeholdt kreftsykdommer med spesielle problemstillinger, slik som barn 
med svulster i sentralnervesystemet eller voksne med lokale tilbakefall av kreft i 
hode/halsregionen.  
 
MEG-undersøkelser har bedre sensitivitet til å lokalisere epileptisk fokus.  
 
Konklusjon 
Organiseringen rundt behandlingen av søknader for behandling i utlandet fungerer bra i Helse 
Nord.  
 
Kostnadene for behandling kan variere mellom noen få tusen til flere millioner. 
Kostnadsøkningen de siste år skyldes noen få pasienter med langvarig behov for behandling i 
utlandet, og det er ingen sammenheng mellom volum av pasienter og de totale kostnader for 
utenlandsbehandlingen.  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
3 lutetiumbehandling = radioaktiv isotopbehandling (kreftbehandling) 
4 protonterapi = form for strålebehandling (kreftbehandling) 
5 MEG-undersøkelse = magnetencefalografi (undersøkelse av magnetfeltet rundt de epileptisk aktive cellene) 
6 nevroendokrine svulster = hormonproduserende svulster  
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 Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; 
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Forord 
 
Vil  bli skrevet av fagdirektør Jan Norum, når saken er behandlet i styret. 
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Rapportens oppbygging 
 
Del 1 beskriver hvordan FøreVar- prosjektet har arbeidet med  å implementere lovendringen 
om barn som pårørende.   
 
I mandatet for prosjektet ble vi bedt om å finne ut hvordan og hvem som skal ha ansvaret for 
å identifisere barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig 
somatisk sykdom eller skade og iverksette nødvendige tiltak. Vi ble også bedt om å utarbeide 
en plan for hvordan oppgavene skal løses. 
 
Vi forslår å bevilge 7, 4 mill. til en handlingsplan for barn som pårørende, se side 34-35.   
 
Del 2 forsøker å sette arbeidet med barn som pårørende inn i en større sammenheng,  
- med anbefalinger om 10 tiltak for forbygging i Helse Nord.  
 
Rapporten starter med et 3 siders sammendrag.   
 
Bjørg Eva Skogøy  
Prosjektleder 
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Sammendrag: Sluttrapport og forslag til handlingsplan 

Lovendring om barn som pårørende 
Fra 1.01.2010 ble det vedtatt en lovendring som gir alt helsepersonell plikt til å bidra til at 
barn som er pårørende får informasjon, og nødvendig støtte og oppfølging.  
Spesialisthelsetjenesten skal oppnevne barneansvarlig personell, for å fremme barns 
interesser og sette arbeidet i system.  Helse Nord har i 3 år, drevet et prosjekt om barn som 
pårørende. Prosjektet har vært finansiert med 1,8 mill. fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) og kr. 500 000 fra Helse Nord RHF.  
 
Bakgrunn og omfang 
Psykiske plager og lidelser er blant våre største helseutfordringer (Lov om folkehelse 2011). 
Verdens helseorganisasjon beregner at depresjon vil være den diagnosen som vil påføre 
samfunnet mest kostnader i 2020. Folkehelseinstituttet beregner at 40,5 % av barn i Norge har 
foreldre med en diagnostiserbar psykisk lidelse og/ eller ruslidelse. Forbigående lidelser vil i 
liten grad påvirke barna. 26,5 % av barna har foreldre med moderate og alvorlige lidelser eller 
rus, derav 12,2 % alvorlige (Torvik og Rognmo, 2011).  I Nord Norge er det 27 900 barn som 
har foreldre med moderat til alvorlig psykisk lidelse/og eller rus, derav 12 800 med de 
alvorligste lidelsene. Antall barn som er pårørende til foreldre med alvorlig somatisk sykdom 
er ikke kjent.  
 
Risiko for barna 
Barn som er pårørende til foreldre med moderat eller alvorlig psykisk lidelse/rus har en 
dobbelt så stor risiko for alvorlige negative utfall som; psykiske lidelser i barndom og 
ungdom, mishandling, omsorgsvikt, seksuelle overgrep og tidlig død.(Torvik og Rognmo 
2011). Studier viser at barn av foreldre med alvorlig somatisk sykdom, som kreft, har høyere 
grad av tilpasningsvansker enn andre barn(Welsh et. al 1996). Mange barn påtar seg en 
omsorgsrolle `Young Carers`, som kan ha positive effekter, men også virke negativt på barnas 
helse, livskvalitet, sikkerhet, utvikling og skolegang (Becker 2007, Cass 2009). 
 
Formål med prosjektet 
Bidra til å forebygge psykiske plager og psykiske lidelser hos barn som er pårørende.  
 
Resultatmål  
1. Bidra til å implementere lovendringen i de 4 helseforetakene i Helse Nord.  
Det er nå oppnevnt over 220 barneansvarlige. De fleste har deltatt på skolering 2+2 dager. 
Ledere har deltatt 1 dag. Samarbeid med kommunale instanser har vært en del av 
programmet. Barneansvarlige har utviklet handlingsplaner for å sette arbeidet i system.  
Prosjektet har bidratt sammen med andre aktører til å arrangere 3 regionale konferanser. 
Det er fortsatt et stort behov for å gi grunnopplæring, videre opplæring og veiledning av 
barneansvarlig personell. Det må utvikles kurs for leger, psykologer m.fl.. 
Spesialisthelsetjenesten må også bidra til kompetanseutveksling med kommunene.  
 
2. Etablere et regionalt fagnettverk, Barn i Nord. 
Nettverket består av 25 barneansvarlige koordinatorer /klinikkbarneansvarlige som leder 
arbeidet i de 4 helseforetakene + brukerorganisasjoner.  Nettverket har møttes til 5 samlinger,  
to  i 2009 og 2010, og en i 2011. Nettverket har utvekslet erfaringer og laget forslag til felles 
prosedyrer og kartleggingsverktøy.  
Nettverket bidrar til fagutvikling og felles praksis i Helse Nord.  
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3. Etablere samhandlingsmodeller innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene. 
Prosjektet har bistått med å knytte sammen ulike fagmiljøer og stimulere til utvikling av ulike  
samhandlingsmodeller innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene.  
Prosjektet har særlig bidratt med utvikling av;   
 
a) Tirsdagstreffet- nettverksgruppe for foreldre og barn 0-12 år (Bodø) 
Tiltaket er evaluert, og modellen er i ferd med å spre seg til andre kommuner..    
b)Samhandling mellom fastleger og øvrige helsetjeneste, med familiekoordinator i 
kommunen. Uvikling av kartleggingsskjema og skolering av fastleger(Bodø) 
Tiltaket bør følges opp med evaluering og evt. spredning til andre kommuner. 
c) Gruppeledernettverk for ledere av ulike typer mestringsgrupper(Nordland). 
Tiltaket bør følges opp som en mulig oppgave for lærings- og mestringssentrene.  
 
4. Spre informasjon om barn som pårørende til helsepersonell, og i befolkningen, jfr. 
folkehelsestrategi og brukermedvikning(Se egen rapport, Kommunikasjonsplan 2010). 
Helsepersonell har fått informasjon gjennom nyhetsbrev og nettside. Nettsiden gir en oversikt 
over lokale tiltak og kontaktpersoner i de 4 helseforetakene i Helse Nord.   
Prosjektet har arbeidet aktivt mot regionale og nasjonale fagblader og magasin, og bidratt til   
3 NRK innslag på Dagsrevyen.  Det er utviklet et tegne- og samtalehefte til barn 4-12 år som 
er trykket i 5000 eks. og spres til helseforetakene i Nord-Norge.  Brosjyremateriell til barn, 
ungdom og foreldre bør videreutvikles og oversettes til samisk. Det bør tas et nasjonalt 
ansvar for å utvikle informasjon til minoritetsspråklige grupper.   
 
Oppsummering 
Prosjektet har arbeidet målrettet i et stort geografisk område, og har hatt en koordinerende 
rolle med å bygge nettverk og samhandling på tvers av etablerte strukturer. Et nært samarbeid 
med erfaringskonsulent i prosjektet har vært en viktig suksessfaktor. Prosjektet er godt 
dokumentert gjennom nettsiden www.helse-nord.no/bsp.  
 
Det anbefales at Helse Nord bevilger midler til en handlingssplan for barn som pårørende, og 
at denne ses i sammenheng med samhandlingsreformen, folkehelsesatsingen, sped- og 
småbarnssatsingen og modellkommuneforsøket.  Innsatsen bør inngå som del av et større 
arbeid med å styrke helsefremmende og forebyggende innsatser, med et ekstra fokus på barn  
0-6 år og deres foreldre. Nasjonale myndigheter bør vurdere om ressursene kan utnyttes bedre 
ved at en større del av den nasjonale satsingen skjer målrettet via de regionale 
helseforetakene.  
 
Det anbefales at Helse Nord RHF vurderer å opprette: 
      100 % stilling som regional rådgiver/koordinator for samhandling om barn  
       som  pårørende. 
       
Det anbefales at hvert helseforetak vurderer å opprette:   

100 % stilling som leder for samhandling om barn som pårørende. 
Et passende antall 20 % koordinatorer/ veiledere for grupper av barneansvarlige. 

 
Videre anbefales det å bevilge midler til kompetanseutvikling, modellutvikling og 
informasjonstiltak.   
 

http://www.helse-nord.no/bsp


.  7 

SUM foreslåtte tiltak 7, 4 millioner  

Sammendrag: 10 anbefalinger om tiltak for forebygging 
 
1. Tiltak i svangerskap - og spedbarnstid   

• BUP bør utvikle spisskompetanse på sped- og småbarns psykiske helse, tilby 
veiledning, utredning og behandling, og bidra til helsefremmende og forebyggende 
tiltak for barn 0-6 år.  Minst 20 % av arbeidet bør øremerkes tiltak for barn 0-6 år. 

• Fødeavdelingene bør styrke sin kompetanse for å fange opp familier med særlige 
behov.  

• God praksis bør spres systematisk.   
 

2. Tiltak for å bedre foreldreferdigheter i familier med premature barn  
• Prematuravdelingene bør tilby veiledningsprogram til foreldre. 
• Erfaringene bør spres systematisk. 
 

3. Tiltak for å identifisere barn som er pårørende, og tilby informasjon og støtte. 
• Plan for kompetanseutvikling og veiledning av barneansvarlige og helsepersonell. 
• Prosedyrer, kartleggingsverktøy og evalueringsverktøy må implementeres 
• Erfaringer og god praksis bør spres systematisk.  

 
4. Modellutvikling innad i helseforetakene,  

- på tvers av de som arbeider med foreldre og de som arbeider med barn.  
• Spesialisthelsetjenesten bør prøve ut modeller for forebyggende familiearbeid på tvers 

av psykiatri/rus, somatikk, BUP og kvinnebarn- klinikker. 
• Lovende tiltak bør evalueres og spres.     

 
5. Modellutvikling i samarbeid med kommunene. 

• Spesialisthelsetjenesten bør bidra med å utvikle samarbeidsmodeller med kommunene 
for å utvikle ”Familiens hus”/ familiesenter. 

 
6. Samarbeid om å spre kompetanse på helsefremmende - og forebyggende innsats.  

• Ulike instanser og kompetansemiljøer i regionen bør utvikle et strategisk samarbeid.  
 
7. Barn som pårørende bør inngå i folkehelsestrategien. 

• Kunnskap om barn som pårørende bør spres i befolkningen.   
 
8. Samarbeid med brukerne bør videreutvikles.  

• Barn, ungdom og foreldres erfaringer bør brukes til å videreutvikle tilbudene.  
 
9. Lærings og mestringsssentrene bør videreutvikle tiltak.   

• Barn som pårørende bør  inkluderes/ videreutvikles i pasient- og pårørende 
opplæringen 

 
10. Forskning på forebyggende tiltak  

• Det bør forskes på implementering av lovendringen, utvikling av ”Beste Praksis” og 
spredning av gode modeller.  

• Det bør utvikles et nærmere samarbeid mellom universitetene og helseforetakene. 
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1.0 Barn som pårørende må ses i en større sammenheng  
Barn som pårørende må ses i sammenheng med samhandlingsreformen, 
folkehelsesatsingen, sped- og småbarnssatsingen og modellkommuneforsøket. 

 
Samhandlingsreformen peker på behovet for økt samhandling mellom nivåene, og at 
helsefremmende - og forebyggende innsats skal styrkes. Den nye loven om folkehelsearbeid 
peker på at psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfordringer.  
 
Nasjonale myndigheter har de siste årene arbeidet for å styrke det forebyggende arbeidet for 
barn og unge. Helse- og omsorgsdepartementet etablerte i 2006 et regionalt 
kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP- Øst og Sør.  Barne-  
likestillings og inkluderingsdepartementet gjennomfører en flerårig satsing på barn med 
psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre, modellkommuneforsøket 2007-2014.  I Nord- 
Norge deltar 4 kommuner, Bodø, Fauske, Tromsø og Nordreisa. 
I 2007 ble BarnsBeste, et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, etablert ved 
Sørlandet sykehus. I 2010 ble lovendringen om barn som pårørende innført, for å sikre barns 
rett til informasjon og nødvendig støtte.  
 

  

 
 
 
 

1.1  Samhandlingsreformen  
            Rett behandling – på rett sted – til rett tid 
Samhandling defineres som et uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til 
oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre 
oppgavene på en koordinert og rasjonell måte (St.meld.nr.47, 2008-2009). 

 
Samhandlingsreformen 
Ny Folkehelselov 
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Brukere, pasienter, pårørende og tjenestene selv har påpekt at samhandling er et stort 
problem, og at det er et behov for å bedre bruken av individuell plan (NOU 2005). 
Regjeringen mener at hovedutfordringene er knyttet til: 
1. Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok 
    - fragmenterte tjenester. 
2. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. 
3. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true 
    samfunnets økonomiske bæreevne. 
Verdens helseorganisasjon har beregnet at depresjon vil være den diagnosen som vil påføre 
samfunnet de største helsemessige kostnadene i 2020. Hver tredje som er uføretrygdet og 
hver fjerde nye som blir uføretrygdet i Norge har en psykisk primærdiagnose. 

 
 
Regjeringen vurderer følgende fem hovedgrep: 
 
 1. Klarere pasientrolle 
Pasientens behov for helhetlige tjenester skal være styrende.  Det skal settes inn mer 
systematisk innsats på å analysere og beskrive de gode pasientforløpene, og ut fra dette skal 
det vurderes organisatoriske tiltak og myndighetstiltak som kan bidra til bedre samhandling.  

Regjeringen vil etablere en lovpålagt plikt til å sørge for at pasienter med behov for 
koordinerte tjenester får en person som kontaktpunkt i tjenestene. En vil også se på hvordan 
man kan få til en bedre lovmessig understøttelse av samhandling. Pasientmedvirkning vil bli 
opprettholdt og videreutviklet inn mot å opprette gode pasientforløp.  
 
2. Ny framtidig kommunerolle 
Veksten i behov i en samlet helsetjeneste skal i størst mulig grad skal skje i kommunene. Det 
legges opp til et forpliktende avtalesystem mellom kommuner/samarbeidende kommuner og 
helseforetak om blant annet oppgavefordeling og samarbeid.  
 
3. Etablere økonomiske intensiver for å gi grunnlag for gode pasienttilbud. 
4. Spesialisthelsetjenesten skal i større grad bruke sin spesialiserte kompetanse. 

5. Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer. 

 

1.2  Samhandling i Helse Nord 

Helse Nord RHF har i de siste års oppdragsdokumenter presisert krav til helseforetakene om 
forankring av samhandlingsarbeidet i foretaksledelsen, og krav om tydelig og hensiktsmessig 
organisering. Det skal være et overordnet samarbeidsutvalg og kliniske samarbeidsutvalg i 
hvert HF-område. Ved UNN er det en stor satsing innen flere fagområder på utarbeidelse av 
LEAN-prosjekter med forløpsfokus.  Helse Nord RHF skal sikre at helseforetakene 
iverksetter tiltak på systemnivå for at veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten 
ivaretas.  

http://www.unn.no/pasientforloep/category22872.html
http://www.unn.no/pasientforloep/category22872.html
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Til tross for at det foregår en god del samarbeid om barn som pårørende/ forebyggende arbeid 
for barn og unge mellom helseforetakene og kommunene, fremkom det i 2009 bare en 
samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommune om barn som pårørende; samarbeid om 
barnegrupper i Asker og Bærum(Kalseth og Paulsen 2009).    

De 4 modellkommunene(Tromsø, Nordreisa, Bodø og Fauske) har inngåelse av 
samarbeidsavtaler som en av sine oppgaver. Bodø og Fauske modellkommuner påbegynte i 
2011 et arbeid med Nordlandssykehuset for å utvikle slike samarbeidsavtaler.  

Perspektiver vedr. barn som pårørende bør integreres i arbeidet med pasientforløp. Med den 
høye risikoen som disse barna har for å utvikle egen sykdom, må pasientforløp ses i et 
flergenerasjonsperspektiv.   

Det bør også  utvikles en familieplan, ved at pasientens individuelle plan utvides til å 
inkludere forebyggende tiltak for barna.   

Samhandlingsavtaler med kommunene må inkludere barn som pårørende. 
 

2.0  Folkehelsepolitiske utfordringer   

2.1 Helse i alle områder 
Det internasjonale begrepet Health Promotion ble etablert med Ottawa-charteret fra 1986. 
Health Promotion dekker det vi på norsk kaller folkehelsearbeid og omfatter både 
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Et hovedbudskap i charteret var behovet 
for å integrere helsehensyn i alle politikkområder (”Health in all policies”). 

Psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfordringer(Folkehelseloven 2011). 
Verdens helseorganisasjon anslår at 44 % av samfunnets sykdomsbyrde fra psykiske lidelser 
skyldes depresjon. Dette har store samfunnsøkonomiske konsekvenser blant annet fordi 
depresjon oppstår i ung alder, rammer mange og ofte fører til marginalisering som 
langtidssykefravær og lignende. Risikofaktorer er knyttet til blant annet sosioøkonomisk 
ulikhet, arbeidsledighet, tilgjengelighet av alkohol, fysisk inaktivitet, samlivsproblemer, 
ensomhet, sosial isolasjon og fravær av sosial støtte, røyking og opplevelse av misforholdet 
mellom krav og kontroll i arbeidet. 

Det er dokumentert betydelige sosiale ulikheter i helse i Norge for en lang rekke helseutfall. 
Barns levekår og omgivelser i oppveksten påvirker blant annet utdanningsløp og 
yrkesmuligheter senere i livet, som igjen påvirker helse i voksen alder. 

Sosial støtte, eller mangelen på den, har særlig innvirkning hvis man er utsatt for ulike 
påkjenninger og negative livshendelser. Sosial støtte fungerer som en ”buffer” eller 
beskyttelsesfaktorer gjennom at det styrker individets mestringsevne. I tillegg til utviklet 
mestringsevne i ulike situasjoner er sosial støtte en av de viktigste beskyttelsesfaktorene mot 
utvikling av psykiske lidelser (Folkehelseloven 2011).  

Det pekes på at helsesektoren har vanskeligheter med å sikre en god nok prioritering av 
forebygging og folkehelse, og at det ofte er vanskelig å flytte ressurser fra behandling til 
forebygging. Forholdet mellom effekt og tiltak er vanskeligere å dokumentere innen 
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forebygging, ikke fordi det har liten effekt, men fordi årsakssammenhengene mellom tiltak og 
effekt er mer sammensatte. På nasjonalt nivå har vi god dokumentasjon om tiltak som 
vitenskapelig har vist effekt, som vi dermed vet er nyttige å gjennomføre, selv om dette 
vanskeligere lar seg dokumentere i den enkelte kommune. Det er lite samsvar mellom hvem 
som sitter med de viktigste virkemidlene i folkehelsearbeidet, dvs. kommunene, og hvem som 
høster gevinstene ved forebygging. Gevinsten ved utsatt sykelighet og færre 
sykehusinnleggelser tilfaller i stor grad de regionale helseforetakene, samt sparte utgifter over 
trygden, selv om også kommunene har interesse av å ha friske og arbeidsføre innbyggere 
(Folkehelseloven 2011). 

 

2.2  Handlingsplan for folkehelsesamarbeid i Helse Nord  
  
Stortingsmelding nr 16, 2002-2003 ”Resept for et sunnere Norge” skisserer folkehelsearbeidet 
som en felles utfordring som må løses gjennom koordinert innsats på mange plan. Meldingen 
utfordrer fylkeskommunene til å ta rollen som pådriver og koordinator, og fylkeskommunene 
har etablert egne folkehelserådgivere.  
 
Helse Nord RHF inngikk i juni 2007 en samarbeidsavtale med Nordland, Troms og Finnmark 
fylkeskommune om folkehelsesamarbeid, som ble fulgt opp med en handlingsplan. Formålet 
med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om videreutvikling og 
gjennomføring av folkehelsearbeidet. Avtalen skal bidra til å fremme folkehelsa for 
befolkningen i Finnmark, Troms og Nordland. Samarbeidet skal knytte seg til et bredt anlagt 
folkehelsearbeid med prioriterte områder som: fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, psykisk 
helse og rusforebyggende arbeid. Med den nye lov om folkehelsearbeid har både kommunene, 
fylkeskommunene og Helse Nord fått et klarere ansvar for forebyggende tiltak. I de tre årene 
som har gått, har Helse Nord gjort noen fremtidsrettede grep med å utvikle samarbeidet med 
fylkeskommunene og fylkesmennene  
 
Helse Nord RHF har fra 2009 avsatt ca 1 mill kroner årlig til oppfølging av handlingsplanen.  
Det meste av de øremerkede midlene har blitt brukt til etablering av Helseatlas.  
 
I samarbeidsavtalen med fylkeskommunene ble det foreslått at Helse Nord skulle finne et 
prosjekt/tiltak innen psykisk helse som er i gang, og følge dette over tid, i 
et forebyggingsperspektiv. En planla opprinnelig å følgeevaluere ”Barn som pårørende 
prosjektet”.   Det ble ikke bevilget midler til dette, men prosjektet har fått tilskudd i 2010 og 
2011 med til sammen kr 200 000,- til informasjonstiltak (2010) og til skolering av 
barneansvarlige i Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF (2011). 
 

Barn som pårørende har vært et av satsingsområdene i Helse Nords handlingsplan for 
folkehelse. Dette arbeidet bør styrkes og videreføres i Helse Nords plan for folkehelse.     

3.0 FøreVar- prosjektets mandat og organisering.  
Nasjonale myndigheter har gjennomført flere utredninger som ledet frem mot en satsing på 
barn med syke foreldre (Aamodt og Aamodt 2005, Bergum Hansen og Jacobsen 2008, SIRUS 
2008) 
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Helse Nord RHF søkte i 2007 på utlyste prosjektmidler fra HOD om tiltak for barn med 
psykisk syke foreldre, og mottok kr 300 000 for 2007 og 500 000 for 2008. Prosjektet kom i 
gang 1.10.2008.  
 
I Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2008 heter det:  
Helse Nord skal sørge for at barn som har foreldre med psykiske lidelser eller rusavhengighet 
skal identifiseres og bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpebehov, samt motta tilpasset 
oppfølging(Kap.3.5.3 Psykisk Helse).  
 
I Oppdragsdokument for 2009 ble oppdraget utvidet til også å omfatte barn med somatiske 
syke foreldre: Regjeringen vil våren 2009 legge frem et lovforslag for å styrke rettstillingen 
for barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk 
sykdom eller skade (Kap.3.3.9. Barn som pårørende), og  det ble bevilget 1.0 mill. kroner til 
de regionale helseforetakene for å implementere lovendringen.   
Helse Nord RHF valgte å bruke midlene til å utvide det nylig oppstartede prosjektet.       
 

3.1 Mandat 
Prosjektet fikk følgende mandat: 
For Helse Nord er det svært viktig å følge Oppdragsdokumentene 2008 og 2009 fra HOD. 
Kravene er hovedbestillingen/ mandatet til prosjektet. Det skal arbeides med å finne ut 
hvordan og hvem som skal ha ansvaret for å identifisere barn av pasienter med psykisk 
sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade og iverksette 
nødvendige tiltak. Det skal utarbeides en plan for hvordan oppgavene skal løses. Planen vil 
vedtas i styringsgruppen.  
 
Helse Nord vil komme tilbake til en evt. utvidelse av prosjektet etter at lovforslaget om å 
styrke rettstillingen for barn som pårørende er vedtatt i Stortinget.  
Helse Nord som prosjekteier vil oppnevne en styringsgruppe for prosjektet som skal bestå av 
en representant fra hvert av HF- ene, en brukerrepresentant, og en representant fra 
kommunene.  
 
Styringsgruppen ledes av en representant fra Helse Nord. Styringsgruppen vedtar 
prosjektplan, budsjett og har på vegne av prosjekteier det overordnede arbeidet med 
prosjektet. Prosjektleder leder det daglige arbeidet med prosjektet, utarbeider prosjektplan, 
planlegging, organisering, styring, økonomioppfølging, kontroll av prosjektet for å sikre 
resultatoppnåelse. Prosjektleder forbereder, legger frem saker og rapporterer til 
styringsgruppen, og deltar i styringsgruppemøter.  
   

3.2 Styringsgruppe 
Helse Nord RHF, Rådgiver psykisk helse og rus, Aina Olsen 
Helse Finnmark HF, Kirsten Myhre Hansen, leder BUP Hammerfest  
Nordlandssykehuset HF, Torunn Alveng, klinikksjef Psykisk Helse 
Helgelandssykehuset HF, Anny Næstby, sykepleier Mosjøen DPS 
UNN HF, June Vik, sykepleier Nordlandsklinikken 
Bodø kommune, Henny Aune, oppvekstkoordinator 
Voksne for Barn- lokallag, Sølvi Fredriksen 
Prosjektleder/ sekretær for styringsgruppen, Bjørg Eva Skogøy 
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3.3 Prosjektets målsetting 
Formål 
Bidra til å forebygge psykiske plager og psykiske lidelser hos barn som er pårørende. 
 
Resultatmål 
1. Bidra til å implementere lovendringen 
2. Opprette et kompetansenettverk for Barn som pårørende i Nord-Norge. 
3. Utvikle samarbeidsmodeller innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene. 
4. Spre informasjon om Barn som pårørende i befolkningen, jf. Folkehelsestrategi (Fra 2010). 
 

3.4 Organisering 
Prosjektgruppen har bestått av: 
Prosjektleder Bjørg Eva Skogøy ble ansatt i 50 % stilling 1.10.2008, som ble utvidet til 100 % 
stilling fra 1.4. 2009, da Helse Nord RHF fikk 1.mill. til implementering av lovendringen. 
Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl ble ansatt i 20 % stilling fra 1.5. 2009.  
Barne- og ungdomspsykiater/ voksenpsykiater /overlege Kristin Stavnes har vært knyttet til 
prosjektet på oppdrag.    
 
Arbeidsgrupper:  
Prosjektet har utviklet egne samarbeidsgrupper og deltatt i grupper med andre aktører som 
arbeider med tilgrensende satsinger.   
1. Regionalt kompetansenettverk, Barn i Nord har vært den viktigste arbeidsgruppen,   

særlig lederne for implementeringen i de andre helseforetakene i Helse Nord.  
2. Samarbeidsgruppe med regional koordinator for sped- og småbarns psykiske helse og 

regional koordinator for modellkommuneforsøket.  
3. Samarbeid med flere aktører om 3 regionale konferanser; Regionalt kunnskapssenter for 

barn og unge (RKBU), Kompetansesenter Rus (KoRus), Regionalt ressurssenter om 
vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Barne- ungdoms og 
familieetaten (Bufetat), Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 
(BarnsBeste), Fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund (KS). 

 
Referansegruppe:  
Prosjektet har ikke hatt en formelt oppnevnt referansegruppe.  
Prosjektleder har hatt møter og samtaler med en rekke aktører; for å informere om prosjektet, 
bli informert om tilgrensende satsinger, drøfte utfordringer og samarbeid; KoRus, RKBU, 
Fylkesmannen, fylkeskommunens folkehelserådgivere, Universitetet i Nordland, rådgivere i 
Helse Nord, ledere for modellkommuneforsøket, brukerorganisasjoner, Valnesfjord 
Helsesportsenter, Ledergrupper/ ledere ved alle HF-ene.   Prosjektleder har holdt innlegg på 
en rekke møter, kurs og konferanser.   

4.0 Bakgrunn 
De siste 10-15 årene har det skjedd en rivende utvikling i forskning på barn som er pårørende. 
Ny kunnskap har ført til en bred satsing i en rekke land. I Danmark startet man tidlig på 90-
tallet med en rekke utviklingsprosjekter (www.barn-i-fokus.dk).  
I Finland har Solantaus fra 2001 arbeidet med innføring av et omfattende barne- og 
familieprogram i spesialisthelsetjenesten, og forsket på effekten av to samtaleprogram, Lets 
talk (LT) og Family Focus intervention(FFI) (Solantaus 2010). Også i Sverige har de arbeidet 
med en rekke prosjekter, med skolering av helsepersonell og utvikling av tiltak. 

http://www.barn-i-fokus.dk/
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(www.barnsomanhorige.se  og  www.kuling.se). Det pågår satsinger i hele Europa, og bl.a. 
Nederland har gjort et stort utvikingsarbeid. Flere land, som Canada, Storbritannia, Skottland, 
New Zealand og Australia har utviklet nasjonale handlingsplaner for barn som pårørende.  
Nettsiden www.copmi.net.au gir en oversikt over satsingen i Australia.   
Det nasjonale kompetansenettverket BarnsBeste tilbyr nettressursen www.barnsbeste.no 
med et e-læringsprogram til helsepersonell. Helse Nord har utviklet nettressursen www.helse-
nord.no/bsp som gir oversikt over tiltak og miljøer i Nord- Norge.   
 

4.1 Definisjoner 
Folkehelsearbeid  er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme 
folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og 
grupper mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og 
egen situasjon (Glavin og Erdal 2000).  
 
Helsefremmende arbeid betyr i følge verdens helseorganisasjon (WHO) å sette i gang 
prosesser som tar sikte på å gjøre folk i stand til øke kontrollen over og forbedre helsen sin. 
Det er sunnhetsorientert og innebærer å forsterke eller fylle på med positive faktorer som 
fremmer helse. Ottawa-chartret trekker fram fem strategier i det helsefremmende arbeidet. 
Disse er å bygge opp en sunn helsepolitikk, å skape et støttende miljø, å styrke 
lokalsamfunnets muligheter for handling, å utvikle personlige ferdigheter, og å reorientere 
Helsetjenesten (Glavin og Erdal 2000). 
 
Forebyggende arbeid defineres som reduksjon i sykdommer, skader, problemer, 
dødelighet og reduksjon av risikofaktorer. Forebygging deles i tre nivå der 
primærforebygging handler om det som gjøres før problemer har oppstått, 
sekundærforebygging  handler om å identifisere risiko og bidra til at problemer ikke utvikler 
seg blant grupper i faresonen, mens tertiærforebygging handler om å hindre forverring av 
eksisterende problemer og opprettholde funksjonsnivå (Glavin og Erdal 2000).   
 
Psykisk helse 
Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som ”en tilstand av velvære der 
individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner i livet, kan 
arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor 
andre og i samfunnet.” Dette omfatter utvikling av både følelser, tanker, atferd og sosiale 
evner, samt evne til selvstendighet, tilknytning, fleksibilitet og vitalitet.  
Psykisk helse er avgjørende for livskvalitet, mellommenneskelige forhold og produktivitet og 
langt mer enn fravær av sykdom.  
 
 
 
Psykiske plager/ psykiske vansker 
Betegnelsen psykiske plager/ psykiske vansker brukes i denne rapporten om plager som kan 
gi høy symptombelastning, men ikke nødvendigvis så høy at de kan karakteriseres med 
diagnose. Forekomsten av psykiske plager kan brukes til å identifisere risikogrupper og til å 
beregne måltall for forebyggende tiltak. Mange vil oppleve å ha betydelige psykiske plager i 
kortere eller lengre perioder, uten at dette kvalifiserer for en psykiatrisk diagnose. 
Hyppigheten av betydelige psykiske plager er definert ved at man skårer over et visst nivå på 
en symptomskala (Nærde m.fl. 2003 og Hermann 2005 i Major 2011).  
 

http://www.barnsomanhorige.se/
http://www.kuling.se/
http://www.copmi.net.au/
http://www.barnsbeste.no/
http://www.helse-nord.no/bsp
http://www.helse-nord.no/bsp
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Psykiske lidelser 
Betegnelsen psykiske lidelser benyttes når symptombelastningen er så stor og av en slik 
karakter at det kan stilles en diagnose som for eksempel depresjon, ADHD, 
schizofreni eller bipolar lidelse. I forskning registreres de psykiske lidelsene som oftest 
gjennom strukturerte kliniske intervjuer og det benyttes bestemte diagnosekriterier som  ICD 
fra WHO eller DSM, fra de amerikanske psykiatriforeningen (Major 2011).  

4.2 Prevalens og antall berørte barn 
Omfang 
Tidligere beregninger fra pasienttellinger fra SINTEF har anslått at om lag 65 000 barn har 
foreldre som får behandling for psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten.  I tillegg kommer 
et ukjent antall barn med foreldre som ikke søker hjelp (Lilleng 2009).  Longitudinelle studier 
viser at barn av foreldre med psykiske lidelser har en risiko for utvikling av egne vansker på 
mellom 41-77 % (Beardslee et. al 2006).  
 
Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helsedirektoratet beregnet antall barn med psykisk 
syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre.    
 
Antall og andel barn med foreldre som har diagnostiserbare, moderate eller alvorlige psykiske 
lidelser eller alkoholmisbruk. Oppsummering av resultatene. Nord-Norge i kursiv(mine tall). 
 Psykiske lidelser 

(%) 
Alkoholmisbruk 
(%) 

Totalt (%) 
Landet         Nord-Norge 

Diagnostiserbart 410 000 (37,3) 90 000 (8,3) 450 000 (40,5)   4 2600 
 

Moderat eller 
alvorlig 

260 000 (23,1) 70 000 (6,5) 290 000 (26,5)   27 900 
 

Alvorlig 115 000 (10,4) 30 000 (2,7) 135 000 (12,2)   12 800 
 
Tross usikkerhetsmomenter ved utregningen, stemmer det høyeste antallet godt overens med 
tidligere beregninger fra utlandet, og tallet for alvorlige lidelser ligger nærmere antallet barn 
med foreldre som får behandling. Den statistiske usikkerheten knyttet til regnestykkene er 
relativt liten, men det kan være usikkerhet knyttet til omfangstallene som ligger til grunn 
forberegningene. Tallene er også helt avhengige av hva som legges i begrepet psykiske 
lidelser (Torvik og Rognmo 2011). De utgjør ikke noen fasit, men er folkehelseinstituttets 
beste anslag ut fra tilgjengelig litteratur og de avgrensinger som er foretatt.  
 
Risiko for barna. 
Mange barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholproblemer vil oppleve hyppige 
negative hendelser i hverdagen som isolert sett er mindre alvorlige, men som i sum kan gi en 
vedvarende og negativ belastning for barna. Det er imidlertid vanskelig å identifisere risikoen 
for denne formen for mistrivsel. Folkehelseinstituttet forholder seg til mer isolerte, alvorlige 
konsekvenser, slik som at barna skal oppleve psykiske lidelser i barndom og ungdom, 
mishandling, omsorgsvikt, seksuelle overgrep og tidlig død (Torvik og Rognmo 2011). Jevnt 
over ser det ut til å være om lag dobbelt så stor risiko for at disse barna skal oppleve 
forskjellige uheldige utfall sammenlignet med andre barn.  Hvor stor risikoen for negative 
utfall er, avhenger likevel av en rekke faktorer. Blant annet spiller det inn hva slags lidelse 
forelderen har, om det er mor som har en psykisk lidelse eller om begge forelderen har det. 
 
Ved å sammenligne relativ risiko med utbredelse kan man finne ut hvor stor andel av 
forskjellige utfall i befolkningen som kan tilskrives en risikofaktor, her foreldres psykiske 
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lidelse eller alkoholmisbruk. Folkehelseinstituttet finner at opp mot 25 % av psykiske lidelser 
blant ungdom og 10 % av tidlig død blant barn/unge henger sammen med foreldres psykiske 
lidelser (Tidlig død; aldersgruppen 1-4 år ulykker og drap, aldersgruppen 16 -26 år 
selvmord). 
 
 
I Nord-Norge lever 27 900 barn sammen med minst en forelder som har moderat eller alvorlig 
psykisk lidelse og/eller alkoholmisbruk.  
12 800 barn lever sammen med en forelder med alvorlig lidelse/misbruk. 
 
Disse barna har dobbelt så stor risiko sammenlignet med andre barn for å oppleve alvorlige 
negative utfall som; psykisk lidelse i barndom og ungdom, mishandling, omsorgsvikt, 
seksuelle overgrep og tidlig død.  
 
Rundt 25 % av psykiske lidelser blant barn og ungdom, og 10 % av tidlig død blant barn/ 
unge henger sammen med foreldres psykiske lidelser. 
 
 
Beregning av omfang for Nord Norge og mine forslag til tiltak.  
 Hele landet Nordland Troms  Finnmark 
Antall barn under 
18 år pr.1.1. 2011 

1,1 mill. 52 800 35 600 16 900 

Barn av foreldre 
med psykiske 
lidelse og/eller 
alkoholmisbruk 
40,5 % 

 
 
450 000 

 
 
21 400 

 
 
14 400 

 
 
6 800 
 

 
Om lag 42600 barn i Nord-Norge har minst en forelder som har oppfylt diagnostiske 
kriterier for psykisk lidelse, og/ eller alkoholmisbruk i løpet av siste året. 
Konklusjon 1  
a) Å ha en forelder som tidvis opplever psykiske lidelser eller alkoholmisbruk må kunne sies å 
være en vanlig livsbelastning, og trenger ikke å ha negative konsekvenser for barna.   
 
b) Kunnskap om psykiske lidelser og alkoholmisbruk i befolkningen bør styrkes. 
Fødeavdelinger, helsestasjon, barnehager og skoler bør gi rutinemessige informasjon. 
Spesialisthelsetjenesten bør bidra mer med sin kompetanse. 
Barn av foreldre 
med enten moderat 
eller alvorlig 
psykisk lidelser/og 
eller 
alkoholmisbruk 
26,5 % 

 
 
 
 
 
290 000 

 
 
 
 
 
14000 
 

 
 
 
 
 
9400 
 

 
 
 
 
 
4500 

Om lag 27 900 barn i Nord Norge har en forelder som i løpet av siste året har hatt en 
moderat til alvorlig psykisk lidelse. Lidelser som psykose, bipolar lidelse eller rusavhengighet 
blir minimum klassifisert som moderat alvorlige. Andre lidelser blir klassifisert som minst 
moderat alvorlige dersom de medfører selvmordstanker, begrenset arbeidsevne, gjentatt 
voldsbruk eller begrenset fungering på minst to av følgende livsområder; arbeid, hushold, 
sosialt liv og parforhold. Ut fra diagnostiske kriterier innebærer alle personlighetsforstyrrelser 
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svekket funksjonsevne.  
Konklusjon 2 
a) Et høyt antall barn har foreldre med psykiske lidelser og/eller alkoholmisbruk som 
antagelig påvirker foreldrenes funksjonsevne på viktige livsområder. 
  
b) Kartlegging av barn, ungdoms og foreldres behov for støtte må styrkes, kommunene må 
tilby et bredt spekter av støttetilbud. 
Barn av foreldre 
med alvorlige 
psykiske lidelser 
og/eller alvorlig 
rusmisbruk 12,2 %  

 
 
 
135 000 

 
 
 
6400 

 
 
 
4300 

 
 
 
2100 

Om lag 12 800 barn i Nord Norge har foreldre som i løpet av siste året har hatt alvorlig 
psykisk lidelse eller alvorlig rusmisbruk.  Alle psykoser og bipolare lidelser blir klassifisert 
som alvorlige. For rusavhengighet er det egne kriterier som avgjør om de blir klassifisert til 
moderat eller alvorlig. Andre lidelser blir klassifisert som alvorlig dersom de medfører seriøse 
selvmordsforsøk, arbeidsuførhet eller vesentlig begrenset arbeidskapasitet, gjentatt voldsbruk 
eller at man mer enn 30 dager pr. år ikke kan fungere i de nevnte roller.   
 
Konklusjon 3 
a)En rekke barn har foreldre med alvorlige psykiske lidelser eller rusmisbruk som svært 
sannsynlig påvirker deres funksjonsevne og barnas hverdagsliv i betydelig grad.  
Blant de av foreldrene med de mest alvorlige symptomene er det bare om lag halvparten som 
søker hjelp fra spesialisthelsetjenesten.  
 
b) Spesialisthelsetjenesten vil kunne ha mulighet for å identifisere rundt halvparten av de 
barna som er i høyest risiko for å få ulike negative utfall. Det er behov for å finne frem til 
måter å identifisere resterende barn i samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner.   
 
c) Tiltak for foreldre og barn må settes inn tidligere enn i dag. Forebyggende tiltak for barn 0-
6 år må styrkes. Psykiatri, somatikk, BUP og kvinne/barn- klinikkene må samarbeide internt 
og med kommunene for å identifisere og utvikle målrettede tilbud for de minste barna og 
deres foreldre. 
  
d)Spesialisthelsetjenesten må ta ansvar for å styrke behandlingstilbudet til de alvorligst syke 
småbarnsforeldrene, og vektlegge fokus på foreldrerollen ved ventetid og behandling.  
 
 
Samlet antall barn med foreldre med alvorlige somatiske sykdommer er ikke kjent. Rundt 
4000 barn eller ungdom opplever foreldre eller søsken får kreft, mens 800 opplever at far eller 
mor dør(Gustavsen et. al 2008). En rekke studier viser at barn av foreldre med alvorlig 
somatisk sykdom, som kreft, har signifikant høyere grad av tilpasningsvansker enn andre 
barn(Welch et. al 1996). Tenåringsjenter har en ekstra risiko for å utvikle depresjon og angst 
når mor har brystkreft (Sears og Sheppard, 2004; Osborn, 2007 i Bøckmann og Kjellevold, 
2010). Litteraturstudier finner også en klar sammenheng mellom barn som opplever alvorlige 
livshendelser eller kroniske vanskeligheter, og risiko for utvikling av somatiske sykdommer 
som eksem, luftveisinfeksjoner, astma, ulcerøs kolitt, hjerte- og karsykdommer, leddgikt, 
fibromyalgi og diabetes (Haavet og Grunfeld, 1997 i Bøckmann og Kjellevold 2010). 
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Mange barn påtar seg en omsorgsrolle `Young Carers`, som kan ha positive effekter, men 
også virke negativt på barnas helse, livskvalitet, sikkerhet, utvikling og skolegang (Becker 
2007, Cass 2009).  

 

4.3 Barn som behandles i BUP  
Det er betydelige forskjeller i dekningsgraden for barne- og ungdomsbefolkningen. 6,9 % av 
barn og unge i befolkningen mottar behandling i Helse Nord, mot Helse Sør Øst, 4,9, Helse  
Vest 4,1 og Helse Midt-Norge 4,3.    
 
Pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge per 100 innbyggere 
(i prosent av befolkningen) under 18 år. Aldersgrupper og bostedsregion (SAMDATA.2010) 
Bostedsregion Aldersgrupper 

Pasienter  0-5 år 6-12 år 13-17 år Totalt  Pst. av 
landsgj.snit 

Helse Sør-Øst    1,3 5,1 7,3 4,9 102 
Helse Vest      0,9 4,4 6,1 4,1 84 
Helse Midt-Norge    0,8 4,5 6,7 4,5 89 
Helse Nord    1,2 6,9 10,1 6,9 142 
Totalt         1,1       5,0 7,2 4,8 100 
 
I 2009 var det 54 000 barn og unge som mottok behandling i spesialisthelsetjenesten i 
Norge (SAMDATA 2010).  Vanligste henvisningsgrunner for de eldste barna er Mistanke 
om depresjon. For guttene (spesielt i aldergruppen 7-12 år) er også Mistanke om 
hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) og Mistanke om stresslidelse/ adferdsforstyrrelse vanlige 
henvisningsgrunner(SAMDATA 2009). 
 
Gutter i aldersgruppen 7 til 12 år er den klart største pasientgruppen, og utgjør ca ¼ av 
pasientgrunnlaget i alle regioner. Videre ser vi at det i alle regionene er flere gutter enn jenter 
i de tre yngste aldersgruppene (under 7år, 7-12 år og 13-15 år) I alle regioner er jentene i 
flertall i pasientgruppen 16 år og eldre (SAMDATA 2009). 
 
Omkring 8 % av alle barn og unge i Norge mellom 3-18 år har en diagnostiserbar psykisk 
lidelse. På et hvert tidspunkt har rundt 15-20 % psykiske vansker med så mye symptomer at 
dette går utover trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre (Lov om folkehelse 
2011).  
Også for barn under 3 år finner man diagnostiserbare psykiske lidelser. Av et tilfeldig utvalg 
barn ved 1 ½ års alder, i København, ble det funnet forstyrrelser i foreldre- barn relasjonen 
hos 8 prosent, noe som hadde betydelig sammenheng med ICD-10 diagnose, spesielt med 
hyperaktivitet/oppmerksomhetsforstyrrelse, reaktiv tilknytningsforstyrrelse, 
atferdsforstyrrelse og med reguleringsforstyrrelse(Skovgaard 2007). 
 
Kun 1,1 % av barn 0-5 år mottar behandling i BUP, mens 6,9 % av barn 6-12 år og 10,1 % av 
ungdom 13-17 år får et behandlingstilbud.  Hva er årsaken til at Helse Nord gir et langt 
høyere tilbud til barn og unge, enn landet for øvrig? Skyldes det høyere sykelighet i 
barnebefolkningen, er foreldrene sykere, eller forebygger spesialisthelsetjenesten for lite?  
Har de mange små kommunene et for svakt tilbud om forebygging, eller er det en feil 
fordeling av arbeidsoppgaver mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste? 
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Kun 1,1 % av de minste barna får et tilbud om behandling fra spesialisthelsetjenesten, til tross 
for at de trolig har samme sykelighet som eldre barn.   
 
Helse Nord bør styrke tilbudet til barn 0-6 år og deres foreldre, med sikte på å komme 
tidligere inn for å forebygge utvikling av psykiske lidelser. 
 

4.4 Kostnader  
Hvilke omkostninger innebærer barn som pårørende for spesialisthelsetjenesten?  
Helse Nord budsjetterte i 2011 med i alt 2,46 mrd. til psykisk helse.  
 
Psykisk helse, voksne: 1,7 mrd.   
Vi har ingen tall for hvor mange av pasienter som er vokst opp med psykisk syke foreldre, 
men tallet må antas å være betydelig. Sosial ulikhet i helse er vanlig, ved at det er en 
opphopning av psykisk og fysisk sykdom over flere generasjoner, i tilegg til andre vansker 
som arbeidsløshet, fattigdom, lavere utdannelse og liten sosial støtte(Lov om folkehelse 
2011). Om lag 30 % av pasientene i psykisk helsevern er selv foreldre(SINTEF 2009, 
Skjervfing 2009). Dette samsvarer med tall fra en enkel punktkartlegging  i 
Nordlandssykehuset 2009. Vi fant at 65 % av foreldrene var kvinner. Foreldrene hadde et 
gj.snitt antall barn på 1,8, med en noe høyere andel av barn 0-12 år.    
 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB 0,32 mrd. 
Studier av rusavhengige viser at over 50 % har hatt foreldre med egen rusproblematikk. 
(Lauritzen m.fl. 2007, Melberg, Lauritzen, & Ravndal, 2003). Tall fra det nasjonale 
klientkartleggingssystemet for rusmiddelavhengige for 2007, viser at 12 % av pasientene 
bodde sammen med barn under 18 år på det tidspunkt de ble registrert i behandling (Iversen, 
Lauritzen, Skretting, & Skutle 2008).  
 
Barne- og unges psykisk helsevern BUP, 0,44 mrd. 
Det beregnes at 25 % av barns psykiske er knyttet til foreldres lidelser (Torvik og Rognmo 
2011). Ut fra dette er det rimelig å anslå at det brukes rundt 110 mill. i Helse Nord for å 
behandle barns psykiske lidelser i BUP, som har sammenheng med foreldres psykiske 
lidelser/rus.     
 
 
 
Somatiske helsetjenester 
Kostnader i spesialisthelsetjenesten knyttet til barn med foreldre som har somatiske 
sykdommer eller skade er ikke kjent. Med bakgrunn i at de har økt risiko for utvikling både av 
somatiske sykdom og depresjon (Bøckmann og Kjellevold 2010), må vi anta at disse har et 
forhøyet bruk av helsetjenester.   
 
Psykiske lidelser er raskest økende sykdom i befolkningen, med beregnede årlige kostnader i 
Norge på 60 – 70 mrd. Uføretrygd knyttet til psykiske lidelser utgjør store kostnader, da de 
rammer tidligere i alder(Lov om folkehelse 2011).   
 
 
Spesialisthelsetjenesten bruker betydelige beløp til å behandle voksne pasienter for lidelser 
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som har sammenheng med deres oppvekst med foreldre med psykiske lidelser eller 
rusproblemer. 
 
Rundt 25 % av kostnadene for behandling av barns psykiske lidelser, har sammenheng med  
foreldres psykiske lidelser/rus.  
 
Det må antas at barn som er pårørende til foreldre med alvorlig somatisk syke eller skade 
foreldre har en høyere bruk helsetjenester enn andre barn.    
  
Spesialisthelsetjenesten bør vurdere om de har organisert sine tjenester til foreldre og barn på 
en effektiv måte, og om en organisering ut fra et familieperspektiv kan gi en bedre, og mer 
kostnadseffektiv behandling sett over et flergenerasjons pasientforløp.  
  

 

5.0 Hvordan har prosjektet bidratt til implementering?   
 
Tidligere forskning på barn som pårørende har vist ulike barrierer for implementering av en 
familieorientert praksis: organisatoriske faktorer som manglende rutiner, mangel på ressurser, 
helsepersonells holdninger, manglende kompetanse, manglende samarbeid, forhold knyttet til 
pasienten og forhold knyttet til barna, som alder og tilgjengelighet (Slack et. al 2008, 
Korhonen et al 2008, Maybery et al 2006, 2009).  
 
Implementering av helsefremmende - og forebyggende innsatser er krevende og tar tid.   
For å lykkes er det nødvendig med et samspill mellom politiske og administrative 
beslutninger, forskning og praksis, slik at en tar de gode resultatene i praktisk bruk. 
 
Helsefremmende - og forebyggende tiltak for denne målgruppen har et betydelig potensial for 
nytenkning og utvikling av samhandling.    
 

5.1 Behov for omfattende endringsprosesser  
Det dreier seg om en PSO- prosess der det skal gjennomføres: 
Personendringer med skolering av alt helsepersonell og opplæring av barneansvarlige. 
Helsepersonell skal endre sitt faglige arbeid fra et fokus på individuell behandling til å 
inkludere et forebyggende perspektiv i forhold til barn. Det skal gjennomføres  
Systemendringer med innføring av nye prosedyrer og retningslinjer, og kartleggingsrutiner 
som medfører endringer i elektronisk pasientjournal (EPJ). Videre må det innføres nye 
Organisasjons og samarbeidsformer for å samhandle bedre innad i spesialisthelsetjenesten og 
med kommunene. 
 Det er svært krevende å gjennomføre så store og omfattende endringsprosesser.  
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Voksenpsykiatri/ 
rus/ somatikk
-Grunnopplæring til alle

-Spisskompetanse for 
barneansvarlige

-Vedlikeholdsplan

BUP+ 
kvinne/barnklinikker
-Grunnopplæring til alle

-Spisskompetanse om 
sped- og 
småbarns psykiske helse

Voksenpsykiatri/ 
rus/somatikk
-Kartleggingsverktøy
-Prosedyrer og 
retningslinjer
-Etablere pasient og 
pårørende opplæring
-Brosjyrer/infomateriell
-Familie/ besøksrom

BUP+ kvinne/ barn..
-Anamnese/ 
kartleggingsverktøy

-Brosjyrer/ infomateriell

-Behandlingstilbud 
for sped- og småbarn 

-Veiledning til kommunale  
team/grupper.  

Voksenpsykiatri/ 
rus/somatikk

-Forankring i ledelse

-Etablere barneansvarlige
ved alle enheter

-Samarbeidsavtaler

BUP + kvinne/ barn..

-Forankring i ledelse

-Etablere sped- og 
småbarnsteam

-Samarbeidsavtaler

Personalutvikling Systemutvikling Organisasjonsutvikling

 
 

Frivillige 
organisasjoner
Samarbeid om 
brukeropplæring 
for småbarnsforeldre
og barn/ ungdom.

Frivillige 
organisasjoner
-organisasjonsstruktur 
for brukermedvirkning 
for foreldre og barn.
-Talspersoner, 
fokusgrupper

Kommuner
-Grunnopplæring til alle
-Spisskompetanse til ulike 
grupper i helsestasjon, 
barnevern, leger, 
psykisk helsetjeneste 
barnehage, skole

Systemutvikling

Kommuner 
-Anamnese/ 
kartleggingsverktøy

-Infomateriell

-Etablere 
behandlingstiltak 
og forebyggende tiltak 

Kommuner
-Forankring i ledelse

-Fokus på forebygging

-Samarbeid på tvers

-Samarbeidsavtaler 

Frivillige 
organisasjoner
-Samarbeid om å utvikle
brukerevalueringsverktøy
-Samarbeid om 
informasjonsmateriell og 
informasjonsrutiner 

Personalutvikling Organisasjonsutvikling

 
 
 
. 

5.2 Resultatmål 
5.2.1. Bidra til å implementere lovendringen om Barn som pårørende i de 4 helseforetakene 
i Helse Nord (somatikk, psykiatri og rus). 
 



.  22 

  

Strategi for implementering 

Helgelandsykehuset Prosjekt Helse Nord /
Nordlandssykehuset 

UNN Helse Finnmark 

Forankres i ledelse

Skolering høst 2010 
og vår 2011                       

Fagavdelingen
-lede implementering   
og skolering 

Pilotskolering i 
samarbeid med 
BarnsBeste 2009/2010

Fag- og 
forskningssenteret
-lede implementering 
og skolering                

Skolering vår og høst 
2010

Forankres i ledelse

Skolering høst 2010 
og vår 2011

Barn i Nord

5 koordinatorer

Barn i Nord
Regionalt 
kompetansenettverk

5 koordinatorer+ 
brukerorg.

Barn i Nord

5 koordinatorer

Barn i Nord

5 koordinatorer

LMS Lærings-og 
mestring senteret
Modeller  for pasient og 
pårørende-opplæring. 

Spre kompetanse i 
LMS- nettverket

LMS LMS

 
 
 
Prosjektet har arbeidet for å få ledelsen ved helseforetakene til å følge opp lovendringen. Det 
ble utviklet en strategiplan for skolering av barneansvarlige og ledere. 
Nordlandssykehuset ble valgt som pilotsykehus, da de raskt var i stand til å få arbeidet 
forankret i ledelsen, og få oppnevnt barneansvarlige. Vi etablerte kontakt med BarnsBeste og 
fikk mulighet til å delta i deres opplæringsprogram for barneansvarlige, med 2+2 dagers 
skolering.  BarnsBeste gjennomførte pilotskolering i 7 sykehus i landet, men valgte deretter å 
bruke sine ressurser til å utvikle et e-læringsprogram.  
Vi brukte derfor egne ressurser på å spre opplæringen også i de 3 andre helseforetakene etter 
deres modell, med en del lokale tilpasninger i samråd med de lokale koordinatorene.  
 
I strategiplanen la vi vekt på å bygge på kompetanse hos lokale ressurspersoner, og etablere 
samarbeid med barne- ungdoms og familietaten (BUF-etat), kommuner og frivillige 
organisasjoner.  
 
 
6. Prinsipper for skolering av barneansvarlige, 2+ 2 dager. 
1. Representant fra toppledelsen åpnet opplæringsprogrammet.  
2. Den første dagen var felles for enhetsledere og barneansvarlige. 
    Mål: Bidra til å forankre arbeidet i organisasjonen. 
 
3. Erfaringskonsulent deltok med sin kompetanse både i planlegging og gjennomføring  
    av opplæringen.  
    Mål: Bidra til å bryte ned tabu, og få fokus på brukernes behov. 
 
4. Bruk av foredragsholdere fra regionen. 
    Mål: Bidra til å bygge opp under lokale ressurspersoner, styrke fagkompetanse og 
    formidlingskompetanse i regionen.   
 
5. Gruppeoppgaver mellom 1.og 2. samling, med fokus på å starte samtaler med foreldre  
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   og barn, å utvikle lokal handlingsplan i egen enhet. 
   Mål: Bidra til å bygge opp handlingskompetanse og målrettet arbeid. 
  
6. Den fjerde dagen hadde fokus på samarbeid med kommunale instanser.  
   Lokale representanter fra helsetjeneste, barnevern, barnehage/ skole ble invitert.  

Mål: Bidra til å knytte kontakt og utvikle samhandling med kommunale instanser. 
 
 
 
Utvikling av handlingsplaner 
Lederne for implementeringen i hvert helseforetak ble oppfordret til å utvikle handlingsplan 
for implementeringen i helseforetaket, og de barneansvarlige ble bedt om å utvikle 
handlingsplaner for hver enhet/ avdeling.  
 
MÅL Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Evaluering 
1. Alle som arbeider på 
sykehuset skal ha kunnskap 
om barn som pårørende. 

    

2. Sykehuset skal ta i bruk 
skriftlige rutiner og 
prosedyrer. 

    

3. Sykehuset skal ha et godt 
tilbud om informasjon om 
barn som er pårørende til 
foreldre og barn. 

    

4. Sykehuset skal legge til 
rette for samvær mellom 
foreldre og barn ved 
innleggelse. 

    

5. Ansatte i sykehuset skal  
gjøre en vurdering av om det 
er nødvendig med ytterligere 
tiltak rundt barna. 

    

6. Ansatte i sykehuset og 
kommunene i området skal 
kjenne til de barneansvarlige 
og ta kontakt ved behov for 
bistand.   
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Gjennomgang av E-læringsprogrammet Barnsbeste

”Rosa-permen” skal bli kjent via sjekklister

Og via introduksjonsplan av nytilsatte

Praktisk opplæring på Dips

Fokusere på at vi i gruppen er ressurspersoner, alt
helsepersonell har plikt til å forholde seg til loven.

 
Eksempel fra presentasjon fra en av arbeidsgruppene i Finnmark. 
 
 
 
 
Antall barneansvarlige 
Det var pr. febr. 2011oppnevnt 223 barneansvarlige;  
derav 93 i somatikken og 130 i psykiatri/rus. 
91 ved Universitetssykehuset i Nord Norge,  UNN,  
65 ved Nordlandssykehuset,  NLSH  
37 ved Helse Finnmark   
30 ved Helgelandssykehuset  
+ 3 ved Valnesfjord Helseportsenter.   
 
Vi har ikke oversikt over i hvilken grad de andre private institusjonene har oppnevnt 
barneansvarlig helsepersonell.  Dette bør inkluderes i krav til rapportering til Helse Nord 
RHF.  
 
De fleste barneansvarlige har fått skolering, 2+2 dager.  Det var noen helseforetak som var 
kom sent i gang, og der enhetene ikke oppnevnte barneansvarlige før andre del av skoleringen 
startet.   
Det vil bli en del turnover blant de barneansvarlige, og vi må sikre at nye barneansvarlige får 
opplæring.  Bruk av BarnsBestes e-læringsprogram i kombinasjon med lokal opplæring og 
veiledning kan være en mulighet. De barneansvarlige bør sikres løpende tilbud om 
inspirasjonsdager 2 ganger pr. år.  
 
 
Veiledningsgrupper 
Prosjektet har anbefalt at de barneansvarlige organiseres i grupper i den enkelte klinikk eller 
på tvers av klinikker. I første omgang har gruppene arbeidet med å utvikle handlingsplaner og 
spre kunnskap i sine enheter, mens flere av gruppen også gir veiledning i komplekse saker.  
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Andre steder har de ikke lyktes så godt med gruppene, og det er et behov for å følge opp hva 
som kan gjøres bedre.  
I arbeidet med syke foreldre og barn vil helsepersonell stå overfor komplekse utfordringer, og 
det er et stort behov for veiledning på praktiske og etiske problemstillinger.   
   
 
Det må utvikles en plan for kompetanseutvikling og veiledning til barneansvarlige, jfr. 
Rundskriv 5/ 2010.  
a) Det må utvikles en plan for grunnskolering av nye barneansvarlige.  
b) Det må utvikles inspirasjonsdager, videre opplæring 2 ganger pr. år. 
c) Det må etableres veiledningsgrupper for barneansvarlige.   
 
 
Tiltak i Nord 
Prosjektet har kartlagt arbeidet som gjøres i Nord-Norge med barn som pårørende, og har 
formidlet en oversikt på nettsiden under Tiltak i Nord. Vi har lagt ut prosjektrapporter, 
beskrivelser av erfaringer, artikler og lignende.  Oversikten omfatter også en del prosjekter i 
kommunene. Dette har bidratt til at de ansatte ved de 4 sykehusene og 14 distriktspsykiatriske 
senter kan finne frem til andre som arbeider med lignende utfordringer som de selv.  
Det er en stor utfordring for de 88 kommunene i Nord-Norge å få kunnskap om hva som skjer 
i spesialisthelsetjenesten, og for spesialisthelsetjenesten å vite om hva som skjer i 
kommunene.  
 
Prosjektet har laget en oversikt over tiltak i Nord Norge, - så langt vi har klart å få oversikt. 
Det er et stort behov for oppdatert informasjon for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og 
kommunene, for å bidra til kunnskapsutveksling og samarbeid.   
 
 
5.2.2 Etablere et regionalt kompetansenettverk, Barn i Nord. 
På grunn av bistanden fra prosjektet kom Nordlandssykehuset raskt i gang med å følge opp 
barn som pårørende, og fikk oppnevnt 5 koordinatorer som har ledet grupper av 
barneansvarlige. For å bidra til rask spredning av kompetanse, valgte vi å invitere 
resurspersoner i alle de 4 helseforetakene til et regionalt nettverk høsten 2009.  
Disse ressurspersonene ble en viktig arbeidsgruppe for prosjektleder. Etter hvert som 
helseforetakene har oppnevnt koordinatorer/ klinikkbarneansvarlige har nettverket blitt 
utvidet.   
 
Nettverket har bestått av 25 barneansvarlige koordinatorer /klinikkbarneansvarlige som leder 
arbeidet i de 4 helseforetakene + brukerorganisasjoner.  Nettverket har møttes til 2 samlinger 
pr. år (2009 og 2010) og en i 2011, hvorav to i tilknytning til de regionale 
samhandlingskonferansene.   
 
 
Utvikling av prosedyrer og retningslinjer. 
Nettverket har utviklet forslag til felles prosedyrer og retningslinjer, samt 
kartleggingsverktøy. Det har vært et mål  å utvikle prosedyrer som kan være felles i Helse 
Nord. Dette arbeidet var krevende og viste seg å ta lengre tid enn planlagt. Prosedyrene ble 
sendt til høring hos direktørene ved helseforetakene, og vedtatt med mindre justeringer.  Det 
inngår nå i helseforetakenes kvalitetssystem. Helse Nord har i oppdragsdokument for 2012 
bedt helseforetakene om å implementere disse.  
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Det regionale kompetansenettverket er en viktig ressurs for å utvikle arbeidet videre.  
Koordinatorene er nøkkelpersoner, og det er svært viktig å tilby inspirasjon og støtte for å 
sikre stabile medarbeidere til å lede arbeidet i helseforetakene. Flere av koordinatorene peker 
på store utfordringer med å få avsatt tid og ressurser til arbeidet.  
 
Prosedyrer og retningslinjer må implementeres, og det må sikres strukturer for revisjon og 
videreutvikling. Det elektroniske journalsystemet EPJ, må tilpasses til å inkludere 
kartleggingsverktøy og journalmaler som ivaretar plikten til å journalføre og dokumentere 
hvordan barn som pårørende får informasjon og følges opp.  Det er ønskelig med lik praksis. 
 
 
5.2.3 Etablere samhandlingsmodeller innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene. 
Prosjektet har bistått med å knytte sammen ulike fagmiljøer og stimulere til utvikling av ulike  
samhandlingsmodeller innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene. 
Prosjektet har arbeidet særskilt med utvikling av følgende modeller: 
 
a) Tirsdagstreffet- nettverksgruppe for foreldre og barn 0-12 år  
Dette er en videreutvikling av en lovende Australsk modell, og er etablert ved familiesenteret 
på Mørkved i Bodø. Både prosjektleder og erfaringskonsulent var sentrale i å etablere dette 
tiltaket, som startet opp i forkant av etableringen av Helse Nords prosjekt. De har bidratt med 
å evaluere og videreutvikle dette tiltaket.  Nettverksgruppen av psykisk syke foreldre med 
langvarige støttebehov møtes hver 14. dag sammen med sine barn. De spiser middag, og 
arbeider med å styrke samspillet mellom foreldre og barn. I tillegg er det foreldreveiledning 
og samtale/aktivitetsgrupper for barna.  Gruppetilbudet har bidratt til å bygge ned tabuer og 
styrke foreldrenes evne til å snakke sin egen og barnas sak. Den bidrar også til felleskap med 
andre familier. En mor sier det slik: ”Æ har jo ikke bare isolert mæ, æ har isolert oss. Så 
derfor syns æ det med tirsdagstreffet e greit, før du blir tvungen tel å møte folk, og til å være 
aktiv med ungan dine”.  Barna får hjelp til å sette ord på følelser og utvikle felleskap med 
andre barn med langvarig syke foreldre.  En gutt på 9 år sier det slik: ” Ho har en sykdom som 
gjør at ho kan bli veldig fort lei sæ og sur. Og så e tirsdagstreffet sånn at vi ska vite at vi ikke 
e aleina med det” (Skogøy 2009). 
 
NRK- Nordland har laget et innslag fra et av treffene, som også er sendt på Dagsrevyen.  
Flere av foreldrene har presentert tilbudet på møter med administrasjon og politikere, kurs og 
konferanser.   
 
Erfaringskonsulenten har i samarbeid med familiesenteret og psykiatrisk dagsenter utviklet en 
søknad om prosjektmidler til å etablere en selvhjelpsgruppe for foreldre som har behov for 
støtte over flere år.   
 
Modellen har bidratt til å styrke foreldrenes evne til å snakke sin egen og barnas sak, og 
skape åpenhet om behovet for hjelp og støtte. 
Den er evaluert i masteroppgave og er i ferd med å spre seg til flere kommuner. 
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b)Utvikling av modell for samhandling i kommunen mellom fastleger og øvrige 
helsetjeneste, med familiekoordinator i kommunen. Uvikling av kartleggingsskjema og 
skolering av fastleger.  
Evaluering av Tirsdagstreffet viste et behov for å identifisere disse familiene tidligere, og 
bedre koordinering i kommunen. Prosjektleder bidro sammen med Bodø kommune til å 
utvikle en prosjektskisse og søke midler til å videreutvikle et utkast til kartleggingsskjema til 
bruk i legetjenesten, og gjennomføre skolering av fastleger.  Prosjektleder, barne- og 
voksenpsykiater og erfaringskonsulent har samarbeidet nært med oppvekstkoordinator og 
lederne for modellkommuneforsøket om etablering av tiltaket.   
 
Det ble gjennomført 2 parallelle dager med skolering om barn som pårørende til fastleger. 
Kommunen etablerte en koordinator ved familiesenteret til å ta imot henvendelser vedrørende 
barn som pårørende. Kartleggingsskjemaet ble også tatt i bruk i psykisk helsevern for voksne.   
 
Gjennom denne satsingen fant man frem til mange familier som mottok omfattende, men ikke 
koordinerte tilbud. Koordinatoren har arbeidet med å samordne og etablere forebyggende 
tiltak i disse familiene.  
 
Samhandling med fastleger og koordinering i kommunen er viktig for å lykkes. 
Erfaringen fra tilbudet bør evalueres og evt. spres til andre kommuner.  
 
 
 
c) Gruppeledernettverk 
Grupper for barn og foreldre er et aktuelt lavterskel hjelpetiltak, og er  etablert flere steder.  
Gruppene drives ofte i samarbeid mellom flere aktører, som frivillige organisasjoner, 
familiesenter/ kommuner, lærings- og mestringssenter, psykiatritjeneste eller BUP.  
Prosjektet inviterte til en samling med gruppeledere fra ulike grupper (sorggrupper for barn, 
foreldre/ barngrupper, og foreldregruppe for innlagte pasienter ).    
Målet var å utveksle erfaring, styrke dokumentasjonen og spre gode gruppemodeller.  
Prosjektet hadde dessverre ikke ressurser til å videreføre nettverket. 
 
Gruppetilbud er positivt evaluert i en rekke kvalitative mindre studier. Det pågår nå en større 
studie i Sverige i regi av Skerfving (www.barngruppstudien.se). De fleste gruppetilbudene 
drives av frivillige organisasjoner og/eller kommuner. Spesialisthelsetjenesten har ofte vært 
viktige bidragsytere for å etablere og gi veiledning til gruppeledere.   
 
Veiledning til gruppeledere gjennom drift av gruppeledernettverk, kan være en mulig 
oppgave for lærings- og mestringssentrene.  
 
 
 
 
5.2.4 Spre informasjon om Barn som pårørende i befolkningen, jfr. folkehelsestrategi og 
brukermedvikning. 
Prosjektleder har utviklet en analyse av kommunikasjonsutfordringene i prosjektet, og utviklet 
en egen kommunikasjonsplan, beskrevet i en egen rapport (2010).  
 
Prosjektleder så tidlig det store kommunikasjonsbehovet i prosjektet, og valgte derfor å 
utvikle nettsiden www.helse-nord.no/bsp for å kunne kommunisere med ulike interessenter.  

http://www.helse-nord.no/bsp
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Målgruppen for nettsiden er i første rekke ansatte i spesialisthelsetjenesten som 
barneansvarlige, øvrige helsepersonell og ledere. Helse personell i kommunene vil også kunne 
ha nytte av informasjonen.  
 
Videre valgte vi å legge vekt på å spre kunnskap i befolkningen gjennom aktiv bruk av media 
som tv og radio, fagblader og ukeblader.  Vi har bidratt til 3 innslag på Dagsrevyen, NRK, ett 
om Tirsdagstreffet, ett om lovendringen og ett om tilbudet ved Valnesfjord Helsesportsenter 
for MS og slagrammede familier. Videre har vi deltatt i 2 radioinnslag. 
 
Erfaringskonsulenten har hatt en særlig rolle i å spre kunnskap i befolkningen, og har bidratt 
med kunnskap gjennom åpenhjertige intervju. Å arbeide ut mot media har vært krevende.  
Vi har hatt drøftinger om hva vi har ønsket å formidle, og har forsøkt å bidra til åpenhet og 
bygge ned tabu.  
 
Det er et stort behov for informasjonsmateriell til foreldre og barn. 
Det finnes en del materiell, blant annet noe til ungdom og foreldre som er oversatt fra finsk, 
og kan bestilles fra Voksne for barn.. Oslo Universitetssykehus har laget en bok til barn som 
pårørende; Meg også. I tillegg til denne type materiell er det et behov for små, enkle brosjyrer 
som kan spres til større grupper. 
 
Prosjektet har utviklet et enkelt tegne- og samtalehefte ”Min Bok” til bruk for mindre barn,  
4-12 år, som er trykket i 5000 eks. og spres til helseforetakene i Nord- Norge.  
SANKS skal se på muligheten for å få den oversatt til samisk.  
 
Somatikken i Nordlandssykehuset og Tromsø har brukt en brosjyre utviklet i et tidligere 
prosjekt i samarbeid med Kreftforeningen. To helseforetak i andre landsdeler har brukt denne 
som modell for sine brosjyrer.  Med små ressurser kunne denne vært justert og gitt ut til alle 
foreldre i Helse Nord. Den bør også tilbys på samisk.  
 
Utvikling av enkelt informasjonsmateriell til barn, ungdom og foreldre er krevende, og det 
kreves systemer for videre opptrykking og distribusjon. Årlig vil 65 000 barn ha foreldre som 
er i kontakt med spesialisthelsetjenesten, psykisk helse i Norge (SINTEF 2009), derav omlag 
6400 i Helse Nord.  I tillegg kommer et ukjent antall somatiske syke foreldre og deres barn.  
 
Det foreslås å videreføre arbeidet med nettsiden www.helse-nord/bsp.no 
 
Det foreslås at Helse Nord bevilger midler til en enkel justering av brosjyre til foreldre, og 
trykker opp et første opplag som spres til helseforetakene i Helse Nord. Videre opptrykk kan 
skje i regi av de ulike helseforetakene. 
 
Helsemyndighetene bør vurdere å nedsette en gruppe til å gjennomgå og videreutvikle 
eksisterende brosjyremateriell, og utvikle enkle nasjonale og gratis brosjyrer om barn som 
pårørende som oversettes til ulike språk. Videre bør det utvikles enkle informasjonsplakater 
til foreldre, som kan henge på helsestasjon, legekontor og i sykehus.    
 
    
 
 

http://www.helse-nord/bsp.no
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6.0 Prosjektets gjennomføring 
Vi har dessverre ikke hatt midler til ekstern evaluering av prosjektet. Prosjektleder vil her gi 
en kort egenevaluering av arbeidet. Vi arbeider med en studie av de barneansvarliges 
erfaringer med implementeringen, med forskningsmidler fra Helse Nord, - men det vil ta litt 
tid før den foreligger. 

6.1 Målformulering 
Et mål gir utrykk for en ønsket tilstand eller et ønsket resultat i en ukjent fremtid.  
Mål kan være mer eller mindre klare(Jessen, 2001). Jessen peker på at det ofte er tre 
hovedinteressenter som skal tilgodeses i en målformulering; organisasjonen selv, 
arbeidstakerne og samfunnet for øvrig. Hvis en skal lykkes med et prosjekt må en også se om 
prosjektets mål aksepteres av enkeltindividet, og at det ikke strider mot deres preferanser, da 
dette vil ha betydning for entusiasme og engasjement for å nå prosjektets mål. 
 
Prosjektmålene endret seg betydelig fra søknad om midler i 2007. Fordi lovendringen ble 
varslet i 2009, ble arbeidet mer omfattende og med hovedvekt på å implementere 
lovendringen.  Prosjektleder så etter hvert et stort behov for å få etablert forskning på 
implementering av lovendringen, og har fått tilleggsmidler fra Nordlandssykehuset til å 
utvikle søknader om forskningsmidler.  
 
Målene har vært tydelige. Prosjektleder og styringsgruppen mener at målene er oppnådd i 
tråd med prosjektplanen.  
 
Det er oppnådd en prosjektgevinst ved at det er etablert et samarbeid mellom helseforetak i 
flere regioner og internasjonale samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne har søkt Norges 
forskningsråd om 10 mill. til å forske på implementering av lovendringen. Helse Nord har 
bevilget midler til evaluering av barneansvarlige og ett PhD-stipendiat til å studere 
implementering av lovendringen.   
 

6.2 Rammer  
Det er 4 hovedtyper av ressurser som skal planlegges og senere målstyres i et prosjekt, de 
pengemessige, de materielle, de menneskelige og tiden som ressurs(Jessen, 2001). 
 
Økonomi 
Prosjektet var planlagt som et treårig prosjekt, og i tildelingsbrevet fra HOD (2007-2008) la 
en vekt på at dette skulle være en flerårig satsing. I 2009 kom en bevilgning fra HOD til alle 
helseforetakene. Mens de andre prosjektene(Familieambulatoriene i Asker og Bærum og 
Namsos) som hadde fått midler fra HOD i 2007 og 2008 fikk videreført sine bevilgninger 
også i 2010 og 2011, skjedde dette ikke for Helse Nords prosjekt. Ny søknad om videreføring 
ble avslått. Prosjektleder forsøkte å få til et samarbeid om videre finansiering i 2011, men 
HOD satte seg imot at BarnsBeste skulle bidra til dette.  Helse Nord  valgte å gi en 
ekstrabevilgning på kr 300 000 for å arbeide med implementeringen i Helse Finnmark og 
Helgelandssykehuset. De bevilget også til sammen kr 200 000 over folkehelsestrategien.  
I etterkant har Helse Nord bevilget forskningsmidler med kr. 250 000 til en studie av de 
barneansvarliges erfaringer.   
 
Prosjektledelse 
Det ble opprinnelig planlagt en prosjektlederstilling på 50 %. Denne ble utvidet 
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til 100 % etter ½ år. Videre ble det ansatt erfaringskonsulent i 20 % stilling. Barne, ungdoms- 
og voksenpsykiater har arbeidet i prosjektet med ulike oppdrag, i hovedsak som del sin 
stilling ved Nordlandssykehuset. Prosjektledelsens sammensetning har vært en viktig 
suksessfaktor i prosjektet, ved at vi har hatt utfyllende kompetanse. Web-redaktør i Helse- 
Nord, kontormedarbeider og bibliotekseksjonen ved Nordlandssykehuset har bidratt med 
viktige støttefunksjoner som del av sine stillinger.   
 
Prosjektgruppe 
Regionalt kompetansenettverk, Barn i Nord har fungert som prosjektgruppe.   
De 4 helseforetakene har bidratt med: 
Ledere for barn som pårørende i hvert helseforetak; 4 stk â 25-50 %= 1-2 årsverk.  
Koordinatorer for grupper av barneansvarlige/veiledere; 25 stk â 10-20 % = 2,5- 5 årsverk 
Barneansvarlige: 220 stk â 5 % = 11 årsverk 
Anslått arbeidsressurs fra helseforetakene for å implementere lovendringen i Helse Nord:  
14,5-18 årsverk (lavt anslag). I tillegg kommer økt arbeidsressurs ved at alt helsepersonell 
skal kartlegge og ha samtaler med foreldre og barn, anslått til minimum 1-3 t. pr. forelder.  
Implementeringsprosessen tar flere år. Det er derfor betydelige arbeidsressurser som skal til 
for å utvikle og videreføre arbeidet.  
 
Ved at prosjektet har kunnet samarbeide i nettverk i hele regionen, og dra veksler på de 
ulikes erfaringer og spisskompetanse, har vi kommet mye lenger enn dersom små miljøer 
skulle gjennomført parallelle prosesser.  
  
Det har vært en belastning for prosjektet at de økonomiske rammene har vært uklare 
underveis. Fra å være planlagt som et 3-årig prosjekt, var det bare midler til 2 års drift. 
Prosjektleder har måttet bruke mye tid og ressurser på søknadsskriving, møter og 
rapportering for å lykkes med å skaffe de nødvendige midlene til å gjennomføre prosjektet.  
Det har vært opplevd som et stort paradoks at det i perioden 2007-2011 har vært bevilget 95 
mill. fra Helse- og omsorgsdepartementet til satsinger på barn som pårørende, samtidig som 
et så stort og systematisk arbeid som vi har gjennomført i Helse Nord, har måttet kjempe så 
mye for å få tilstrekkelige midler til å gjennomføre arbeidet.  
 
Helsemyndighetene bør vurdere om en nasjonal handlingsplan kan bidra til en målrettet og 
langvarig innsats for barn som pårørende. Det bør også vurderes om en større del av de 
statlige midlene skal bevilges via RHF-ene/ helseforetakene.  
 
 

6.3 Prosjektorganisering    
Organisering betyr i praksis å fordele ansvar og myndighet (Jessen, 2001)  
 
Oppnevning av styringsgruppe 
Styringsgruppen har vært ledet av en representant fra prosjekteier Helse Nord RHF, og har på 
vegne av prosjekteier hatt det overordnede ansvaret for prosjektets gjennomføring.     
Gruppen har hatt et medlem fra brukerorganisasjon og en fra kommunen.  Hvert av de 4 
helseforetakene ble bedt om å oppnevne medlemmer til gruppen. Representantene i 
styringsgruppen representerer i ulik grad et ledernivå i organisasjonen, men flere av 
representantene har vært ”ildsjeler” fra arbeid med barn som pårørende. De har gitt viktige 
bidrag i prosjektet, men har i mindre grad hatt myndighet til å frigi ressurser til prosjektet. 
Dette illustrer de utfordringer vi har stått overfor i arbeidet med å implementere lovendringen: 
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- hvordan sikre at arbeidet forankres og drives som en del av organisasjonen oppgaver, og 
ikke som en oppgave for ”ildsjeler”?   
 
Styringsgruppen kunne med fordel ha vært representert med medlemmer på et ledernivå i 
helseforetakene. Da prosjektet ble utvidet til å omfatte barn som pårørende i somatikken, 
burde styringsgruppens representasjon avspeilet dette.   
 
Prosjektleder 
Valg av prosjektleder er svært viktig for prosjektets suksess. Vedkommende må, i tillegg til 
vanlig gode lederegenskaper, ha evnen til å akseptere prosjektarbeidsformens ad-hoc krav, ha 
administrativ erfaring, god kjennskap til prosjektmiljøet og basisorganisasjonen, og faglige 
kunnskaper innen prosjektets problemområder(Jessen, 2001).  
 
Prosjektleder er utdannet cand. polit. og klinisk sosionom og har bred erfaring fra 
spesialisthelsetjenesten for både voksne og barn. Hun har interessert seg for dette feltet siden 
tidlig på 90-tallet, og gjennomført studier av foreldre og barns hverdagsliv med sykdom.  Hun 
var med å utvikle og drive opplæringsprogrammet ”Når mor eller far er psykisk syk” fra 
1998-2001, og har ledet et informasjons- og medieprosjekt om BUP.  Ved oppstart av 
FøreVar-prosjektet hadde hun lite kunnskap om Helse Nord RHF som organisasjon, og 
manglende kunnskap om barn som pårørende i somatikken.  
 
Prosjektleder har benyttet tradisjonelle prosjektstyringsverktøy; som prosjektdirektiv, 
prosjektansvarskart og milepælsplan, og har rapportert til styringsgruppen henhold til 
prosjektmålene.  Prosjektleder etablerte raskt et samarbeid med ressursgrupper i somatikken. 
Å bygge nettverk og samarbeid med andre aktører har vært en svært viktig del av prosjektet. 
 
Medarbeider med erfaringskompetanse 
Vi valgte å ansette en psykisk syk mor og pedagog som medarbeider i prosjektet, i en 20 % 
stilling. Hun har i stor grad bidratt til prosjektets suksess; og deltatt i opplæringen av de 
barneansvarlige, og i utadrettet arbeid mot media.  
 
”Æ har tænkt veldig lange og følt masse motstand med å skulle skriv nåkka om mine 
erfaringa med å jobb som erfaringskonsulent i ”Føre var –prosjektet” Syns egentlig at det e litt 
rart førr æ har vældi masse å si om akkurat det, og æ syns at det å få frem disse erfaringan e 
uhyre viktig. Å snakke om det har jo ikke vært så vanskelig, men å snakk e der å da, mens det 
å skriv nåkka bli veldig alvorlig, og førr mæ faktisk enda mere personlig og privat.  
 
Nu skal man kanskje ikke vær så privat i en sånn rapport, men det e vell da æ får et dilemma. 
Mine jobberfaringa, erfaringan med mine nærmeste og mine aller mest private erfaringa og 
følelsa har de siste åran vært flætta så tett inn i kværandre at det meir enn en gang har vært 
vanskelig å vite ka som va ka. Noen ganga har det gått hånd i hånd og andre ganga har 
motsetninga ført til stor fortvilelse. Å møte sæ sjøl i døra e vell sunt innimellom førr noen og 
enhver, men når det skjer heile tida krav den energi… energi som ikke alltid e dær- da har 
noen ganga tanken om en jobb som ikke kreve bita av mæ, min historie og min familie vært 
ganske forlokkanes.   
 
-Folk kommer med masse positive tilbakemeldinger, - og det varma å møte forståelse, og å få 
høre at man e ”flink” til noe. 
Noen ganger kan likevæl følelsen av å være gjennomsiktig førr omverden gjør dæ en tanke 
paranoid. Veit dette menneske som æ møt nu, ganske så personlige ting om mæ, mens æ ikke 
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en gang veit ka di hete? Det va greit da æ sa det, men e det greit nu? Syns ongan mine at det e 
greit? Ka med seinere? Det e på de tonge dagan, i di tunge periodan at disse tankan kommer- 
di dagan korr æ ikke vil vær gjænnomsiktig, men heller helst usynlig. Når depresjon, angst og 
uro tar mye plass- og sjølkritikken mein at alt blir feil. Det e da det e aller mest utfordranes å 
ha en jobb som kontinuerlig minna dæ på det som du ikke vil tænke på. Kor du- helst ganske 
saklig og skikkelig-skal formidle erfaringer fra eget liv, egne feiltrinn, barna dine sin 
oppvekst, -barn i risiko… risiko førr ka?  Tru om noen dømm mæ førr dette? Tru om æ e sterk 
nok til å fortsette? 
 
Sterk eller ikke sterk.. fortsatt har æ gjort, og æ har ikke angra, i alle fall ikke så ofte. Førr om 
prisen har vært knallhard å betale noen ganga, - i form av frustrasjon, tåra og ei slitenhet som 
vanskelig lar sæ beskriv (Ei slitenhet som kanskje kommer av å bruke sæ sjøl med ”tanke”, 
”følelse”, ”handling” og ”kropp” samtidig – 100 % tilstede mentalt, fysisk og 
følelsesmessig…) så e belønninga tilsvarendes stor. Det å få være med, få bety nåkka i en 
sånn her endringsprosess som kan bety nåkka direkte førr disse ongan og disse foreldran som 
det gjeld.  Vi treng ikke å tænke hypotetiske scenaria- vi vet at mange familia kvær eineste 
dag, står planta med begge føttern i den problematikken som vi jobba med. Vi veit at folk 
træng hjælp og støtte i vanskelige situasjona når sykdom ramma og vi veit at det ikke e utopi 
å kunne gi denne hjælpa… vi får lov å vær med å utform det apparatet og di rutinana og 
prosedyran som skal gjør at dette vil funger! Og æ træng ikke å tru at dette kanskje kan hjælp 
nån, æ veit fra egen erfaring og fra møte med mange at det hjælp! 
 
Så det slår begge veia i en sånn jobb! Ei utfordring på jobb trænge lett inn i den private delen 
av livet- æ kjenn det fysisk på kroppen, det påvirka følelsan mine, kan hold mæ våken på 
nættern og kan ha konsekvensa langt utover arbeidstid. Men så e det når det motsatte skjer at 
alt bli glemt. Hvis vi klar nåkka som æ føl vil før til endring en eller anna plass i systemet og 
æ veit at æ har betydd nåkka førr at det skal skje. Da e det ikke bærre en god dag på jobben”. 
 
Medarbeider som arbeider som overlege, og er både barne- og voksenpsykiater. 
Medarbeideren har vært en svært viktig samarbeidspart for prosjektleder, og har arbeidet på 
oppdrag i prosjektet. Hun har bidratt med kunnskap om organisasjonen, utvikling av 
kartelleggingsmateriell, undervisning og samarbeid om forskning. Hun har hatt et særlig 
ansvar for å bidra med skolering av psykiatere/barnepsykiatere og samarbeidsprosjekt med 
kommunen om skolering av fastleger.  
  
Prosjektgruppen har arbeidet godt sammen, og utfyller hverandre. Sammen har de hatt et 
bredt kontaktnett, og nytt godt av ” effekten av mange åpne ører”.  
I opplæringen av helsepersonell har vi vektlagt en kunnskapsbasert praksis; der 
forskningsbasert kunnskap, fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap kan utfylle hverandre. 
 

6.4 Avklaring i linjeorganisasjonen 
Ingen ledelsesteknikk, heller ingen prosjektstyringsmetode, kan redde et prosjekt som ikke har 
forankring i linjeorganisasjonen(Andersen, Grude og Haug 1995). 
Helse Nord har vært prosjekteier, mens prosjektet administrativt har vært plassert ved 
Nordlandssykehuset for å være i tilknytning til et klinisk fagmiljø. Dette hadde helt klart 
mange fordeler, ved at det ble en stor nærhet til ansatte i klinikkene.  Plasseringen ved 
Seksjon for kunnskapsbygging var også god, da dette er en organisasjon med stor erfaring fra 
drift av ulike prosjekter, og kunne gi mye veiledning og støtte underveis. Samtidig har det 
også noen ulemper å ikke være en del av Helse Nord RHF sin administrasjon.   
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Prosjektet kunne med fordel hatt mer hjelp fra Helse Nord RHF til å forankre arbeidet i 
toppledelsen ved helseforetakene ved oppstart av prosjektet. Å lykkes med å foranke arbeidet 
på alle ledelsesnivå i en så stor og kompleks organisasjon, med langstrakt geografi, er svært 
krevende.   
Det vil være avgjørende at prosjekteier Helse Nord RHF, bidrar i avslutnings- og 
forankringsarbeidet av prosjektet, både gjennom formidling av prosjekterfaringene, og 
gjennom sine oppdragsdokumenter til helseforetakene.       
 
Helseforetakene må arbeide videre med å forankre arbeidet med barn som pårørende i 
organisasjonen og ta stilling til hvordan ordningen med barneansvarlig helsepersonell skal 
ledes og videreføres i ordinær drift.  
   
De barneansvarliges rolle er å sette arbeidet med barn som pårørende i system i 
organisasjonen. Dette vil ikke la seg gjøre uten et nært samarbeid med ledelsen på alle 
nivå i organisasjonen.  

6.5 Informasjon og kommunikasjonsplaner 
 
Prosjektstyringen er den løpende prosessen som måler utført arbeid og forbrukte ressurser opp 
mot planlagt mengde. Disse operasjonene er helt avhengig av god informasjon og 
kommunikasjon(Jessen, 2001). Informasjonsprosessen defineres gjerne som enveis, mens 
kommunikasjonsprosessen er en toveis prosess.  
 
Prosjektleder opplevde kommunikasjonsutfordringene som store, og valgte derfor å 
gjennomføre en fagmodul i ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i 
Nordland. Arbeidskravet ble benyttet til å analysere kommunikasjonsutfordringene i 
prosjektet, og utvikle en kommunikasjonsplan(Kommunikasjonsplan 2010). Det som særlig 
ble tydelig var de ulike interessentenes behov for ulik type av informasjon. 
 
Det vil fortsatt være store utfordringer i forhold til kommunikasjon om barn som pårørende.  
Fagpersoner og barneansvarlige har behov for fortsatt kunnskap om hva som skjer regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Å holde seg informert om ny forskning og nasjonale føringer 
krever tid til å gjennomføre søk, og skaffe seg oversikt. Prosjektleder har hatt en 
formidlerrolle, gjennom informasjon på nettsidene, nyhetsbrev og gjennom det regionale 
kompetansenettverket. Gjennom utstrakt kontakt med et bredt spekter av fagpersoner har det 
vært mulig å kommunisere på tvers av systemer og strukturer.  
 
Å spre kunnskap i befolkningen har vært en svært viktig strategi for prosjektet. 
Erfaringskonsulenten har hatt et særlig oppdrag i forhold til dette. Hun har bidratt til en 
åpenhet og formidling som har hatt stor betydning både i arbeidet med å skolere fagfolk, men 
også for å bidra til åpenhet og å bygge ned skam og skyld for foreldre som opplever at 
sykdom påvirker deres hverdagsliv.  
 



.  34 

 

7.0 Oppsummering og forslag til videre tiltak   
Utfordringene med å identifisere og utvikle forebyggende tiltak for barn som pårørende kan 
ikke løses uten en langvarig og målrettet innsats.  Arbeidet har et stort potensial for 
innovasjon og nytenkning. Det foreslås at Helse Nord bevilger midler til en regional 
handlingsplan for helsefremmende og forebyggende tiltak for barn som pårørende. 
Handlingsplanen bør ses i sammenheng med samhandlingsreformen, folkehelsestrategien, 
modellkommuneforsøket og sped- og småbarnssatsingen.  
 
HOD har fra 2007- 2011 fordelt 95 mill. til en satsing på barn som pårørende. For 2012 er det 
bevilget 21,5 mill. Oppretting av det nasjonale kompetansenettverket BarnsBeste har vært den 
største satsingen.  I tillegg har det vært bevilget midler til å prøve ut modellen 
”Familieambulatoriet” (Olofsson 2005), for barn og familier 0-6 år i Asker og Bærum, 
Namsos og Levanger.  Det pågår en oppsummering av hvilke tiltak som har vært gjennomført. 
 
Helse Nord fikk prosjektmidler med kr. 0,8 mill, og 1 mill for å bidra til å implementere 
lovendringen. Andre som har mottatt midler i Nord-Norge er Bodø kommune, Valnesfjord 
Helsesportsenter og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU.  I tillegg har alle 
helseregioner mottatt tilskudd til to regionale konferanser.  
 
Det kan se ut som Nord-Norge har mottatt en andel av midlene på mellom 3-5 %.  Det kan 
være en stor utfordring for mindre institusjoner og kommuner å ha søkerkompetanse til å 
konkurrere om denne typen midler. Mindre prosjekter, med kort varighet vil i mange tilfelle 
ikke makte å videreføre tiltak inn i ordinær drift. Det bevilges også i liten grad midler til 
evaluering, noe som kan hindre spredning av prosjekterfaringene. 
 
Nasjonale myndigheter bør vurdere om en større del av midlene bør fordeles til en 
systematisk satsing i regi av de regionale helseforetakene.  
 
Utfordringene med å iverksette tiltak for barn som pårørende kan ikke løses uten et 
systematisk arbeid for å lede og koordinere innsatsen. Erfaringene fra den regionale 
organiseringen i Helse Nord viser at samlet innsats har betydelige ringvirkninger og har 
bidratt til en mer helhetlig strategi for å skolere helsepersonell, opprette barneansvarlige, 
utvikle prosedyrer, og utvikle samarbeid om utvikling av tiltak for foreldre og barn.  
 
Det foreslås at Helse Nord bevilger midler til en handlingsplan for barn som pårørende, 
med oppretting av stillinger for å lede arbeidet med samhandling om barn som 
pårørende, videreføring av regionalt nettverk, midler til informasjonstiltak og 
modellutvikling. 
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Oversikt over forslag til tiltak og kostnader 
 
 
Helse Nord 
 

 
Regional rådgiver for samhandling om barn som 
pårørende  

 
   750 000,- 

 
Barn i Nord, Regionalt 
kompetansenettverk 
 

 
Samling for koordinatorer 2 g. pr. år 

 
   200 000,- 

 
Kompetansehevende 
tiltak 
 

 
Regional målrettet spredning av kompetanse  
i samarbeid med øvrige aktører 

 
    
  400 000,- 

 
Informasjonstiltak 
  

 
Utvikling av informasjonsbrosjyrer/ materiell 

   
 130 000,- 

 
FOU- midler 
 

 
Modellutvikling og evaluering 

 
1000 000,- 

 
Helse Finnmark HF 
 

 
Leder for samhandling om barn som pårørende  

                     
   600 000,-        

  
Koordinatorer/veiledere 3 stk à 20 %, 0,6 st. 
 

    
  360 000,- 

 
UNN HF 

 
Leder for samhandling om barn som pårørende 
  

 
   600 000,- 

  
Koordinatorer/veiledere, 9 stk à 20 %, 1,8 st. 
 

 
1 080 000,- 

 
Nordlandssykehuset HF 

 
Leder for samhandling om barn som pårørende 
 

 
   600 000,- 

  
Koordinatorer/ veiledere 6 stk à 20 %, 1,2 st 
 

 
   720 000,- 

 
Helgelandssykehuset HF 

 
Leder for samhandling om barn som pårørende 
 

 
   600 000,- 

  
Koordinatorer/ veiledere 3 stk à 20 %, 0,6 st. 

    
  360 000,- 

 
SUM 
 

   
7 400 000,- 
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Anbefaling til Helse Nord

forankring og forebygging

     
 

  
  

   

  

     
 

  
  

   

  

     
 

  
  

Sett arbeidet inn i en større sammenheng 

Plan for forebygging med fokus 0-6 år 
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8.0 Ti anbefalinger om tiltak i Helse Nord 
Folkehelseinstituttet utga i 2011 rapporten ”Bedre føre var… Psykisk helse: Helsefremmende 
og forebyggende tiltak og anbefalinger (Major 2011).  
Med utgangspunkt i deres anbefalinger, og erfaringer fra FøreVar –prosjektet, anbefaler vi  
10 tiltak i spesialisthelsetjenesten, Helse Nord.   
 

8.1 Tiltak i svangerskap - og spedbarnstid                          
Tiltak for å forebygge depresjon hos nybakte mødre og bedre samspill mellom 
foreldre og barn.  Tiltak for å identifisere rusmiddelbruk i svangerskapet og 
tiltak for å forebygge fysiske og seksuelle overgrep mot barn. 
 

Folkehelseinstituttet anbefaler at det settes inn flere tiltak rettet mot barsel og spedbarnstid 
(Major 2011). Alvorlig depresjon hos mødre kan føre til vedvarende tilbaketrekning hos 
spedbarn, og det er viktig å oppdage tidlige tegn på tilbaketrekning for å kunne iverksette 
adekvate tiltak tidlig i utviklingsforløpet. Tiden rett etter fødselen er en risikoperiode for 
utvikling av psykiske plager og lidelser. En nyere norsk undersøkelse 
viser at mange har betydelige psykiske vansker allerede i svangerskapet (Eberhard-Gran mfl. 
2004). Barselomsorg som er skreddersydd etter kvinnens behov gir lavere forekomst av 
depresjon i barselperioden (MacArthur m.fl. 2002). 
 
Folkehelseinstituttet foreslår også at det settes inn;   

a) Tiltak for å identifisere rusmiddelbruk i svangerskapet, og  
b) Tiltak for å forebygge fysiske og seksuelle overgrep mot barn. 

Rusmidler i svangerskapet, inkludert vanlig rusmidler som inneholder alkohol og nikotin, kan 
medføre alvorlige helseskader for barnet.  
Alkohol er spesielt skadelig for hjernens og sentralnervesystemets utvikling, og gir økt risiko 
for abort, fosterdød, redusert fostervekst, for tidlig fødsel, krybbedød, misdannelser, 
forstyrrelser i tenkeevnen, atferdsproblemer og i verste fall føtalt alkoholsyndrom (FAS), som 
er en av de hyppigste årsaker til mental retardasjon i vestlige land. Alkohol kan skade fosteret 
i alle faser av graviditeten, og man kjenner ingen sikker nedre grense for hva som er skadelig 
alkoholinntak i svangerskapet (Folkehelsinstituttet rapport 2010).  
 
 
 
 
1. BUP må bygge opp spisskompetanse på sped- og småbarns psykiske helse, og tilby 
    veiledning, utredning og behandling. En større andel av arbeidskapasiteten ved BUP 
    må benyttes til forebyggende - og helsefremmende tiltak for barn 0-6 år.  
A) 
I modellkommunen Bodø er det påbegynt en skolering av helsepersonell i bruk av EPDS, et 
verktøy som undersøker depresjon hos mor i barseltiden.  I tillegg skal det tas i bruk et 
kartleggingsverktøy(TWEAK) for å undersøke bruken av rusmidler, og et 
kartleggingsskjema for å undersøke vold.  
 
En forutsetning for at kommunene skal komme i gang, er at det inngås samarbeidsavtaler 
med BUP- ene om å veilede grupper av kommunalt ansatte.  
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Modellkommunene planlegger å spre modellen til andre kommuner.  BUP- ene må lage en 
plan for hvordan de skal kunne bidra med veiledningsressurser overfor kommunene.  
 
B) 
Sped- og småbarnsteamet i Vesterålen var det første som ble etablert i Helse Nord. Disse og 
andre sped- og småbarnsteam har spisskompetanse på å utrede og behandle psykiske 
vansker/ samspillsvansker i småbarnsfamilier.    
Alle BUP-ene bør ha en plan for kompetanseutvikling på sped- og småbarns psykiske helse.  
 
C) 
 Noen BUP-er har også etablert et konsultasjonsteam for sped- og småbarn i samarbeid 
mellom sped- og småbarnsteamet ved BUP og det statlige barnevernet, BUF- etat. Ansatte i 
kommunene kan legge frem saker for teamet og få råd og veiledning i komplekse og 
sammensatte saker.  Det bør lages en plan for systematisk spredning av erfaringene med 
konsultasjonsteam til andre BUP- er.    
 
 
2. Fødeavdelingene bør styrke sin kompetanse og videreutvikle sine rutiner for å fange opp 
og samhandle om familier med særlige behov.  
 
 

8.2 Tiltak for å bedre foreldreferdigheter i familier med  
premature barn.  

 
Folkehelseinstituttet anbefaler også at det iverksettes økt støtte til foreldre med premature 
barn(Major 2011). Premature barns signaler er vanskelig for foreldrene å forstå.  Ved UNN i  
Tromsø har de utviklet et fokusert veiledningsprogram for å lære foreldrene å reagere adekvat 
på barnets kommunikasjonssignaler, og har forsket på effekten av tiltaket.   
Ett år etter fødsel hadde barna som deltok i intervensjonsgruppen utviklet bedre sosiale 
ferdigheter enn barn i kontrollgruppen, og skårene var sammenlignbare med barn som ikke 
var født for tidlig. Ved fem år viste barna i intervensjonsgruppen fremdeles signifikant bedre 
kognitiv utvikling enn barna i kontrollgruppen(Olafsen et al 2006, Nordhov et al. 2010).  
 
 
 
 
Prematuravdelingene bør tilby veiledningsprogram til foreldre.  
 
Det ble i 2011 opprettet et fagnettverk som arbeider med å spre kompetanse.   
Erfaringene fra Tromsø bør spres systematisk til prematur og fødeavdelinger i Helse Nord.  
 
 
 

8.3 Tiltak for å identifisere barn som er pårørende. 
Lovendringen om barn som pårørende pålegger helsepersonell å identifisere barn som er 
pårørende og tilby samtaler med foreldre og barn. Dette er også i tråd med 
folkehelseinstituttets anbefalinger om å bedre foreldreferdigheter i familier hvor foreldrene 
har psykiske lidelser (Major 2011). Tidligere forskning på barn som pårørende har vist ulike 
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barrierer for implementering av en familieorientert praksis: organisatoriske faktorer som 
manglende rutiner, mangel på ressurser, helsepersonells holdninger, manglende kompetanse, 
manglende samarbeid, forhold knyttet til pasienten og forhold knyttet til barna, som alder og 
tilgjengelighet (Cleaver et. al 1999, Korhonen et. al 2008, Maybery et. al 2006, 2009).  
 
Solantaus i Finland har siden 2001 arbeidet med å utvikle et landsomfattende barne- og 
familieprogram for å utvikle, studere og implementere forebyggende intervensjoner i 
spesialisthelsetjenesten.  Programmet består av to typer intervensjoner, en familiesamtale- 
intervensjon med 3-5 samtaler utviklet av Beardslee i USA og en kort psykoedukativ 
samtaleintervensjon med foreldre, Let’s Talk. Begge intervensjonene bidrar til å styrke 
familiens kommunikasjon og barnas forståelse av foreldres sykdom, samt positive endringer i 
familiens fungering og en minsking av barnas depressive symptomer(Beardslee 2006, 
Gladstone et. al 2009, Solantaus 2010). Det er også rapportert signifikant minsking av barnas 
angst og en marginal minsking av hyperaktivitet, samt styrking av både barn og foreldres 
tiltro til fremtiden og reduserte bekymringer.  
 
Disse evalueringene er gjennomført uten kontrollgrupper, og selv om de dokumenter positive 
effekter, kan vi ikke vite om de virker bedre enn andre typer intervensjoner.  
 
For å oppfylle kravene i den norske lovendringen må det gjennomføres minst 1-3 samtaler om 
barnas situasjon i familien(pasient, barn, familie) noe som er en mellomting mellom de to 
intervensjonene som brukes i Finland. Hvordan praksis utvikles i Norge, og om det fører til 
økt samhandling rundt utsatte familier må studeres nærmere.   
 
 
 
Alt helsepersonell skal iverksette tiltak for å identifisere og tilby samtaler til barn som er 
pårørende og deres foreldre.  
 
Spesialisthelsetjenesten skal ha barneansvarlige helsepersonell som skal sette arbeidet i 
system, og spre kunnskap i organisasjonen. 
 
Det må utvikles en plan for veiledning og kompetanseutvikling for de barneansvarlige og 
øvrige personell.  
 
Prosedyrer, kartleggingsverktøy og evalueringsverktøy må implementeres. 
 
Det må videreutvikles informasjonsmateriell til foreldre og barn. 
 
Arbeidet bør videreføres gjennom oppretting av stilling som leder for samhandling om barn 
som pårørende ved alle helseforetakene og delstillinger som koordinatorer/ veiledere for 
grupper av barneansvarlige. 
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8.4 Modellutvikling innad i helseforetakene  
- På tvers av de som arbeider med foreldre og de som arbeider med barn.     

 
Arbeidet med barn som pårørende åpner for store muligheter for nytenkning og innovasjon.  
Flere steder er det nå i ferd med å utvikle seg et sterkere samarbeid mellom voksenpsykiatrien 
og barne- og ungdomspsykiatrien. Dette innebærer at en kan dra veksler på hverandres 
kompetanse og se foreldre og barns psykiske helse i et familieperspektiv.  
 
 
Spesialisthelsetjenesten bør prøve ut modeller på tvers av psykiatri/ rus, somatikk, BUP og 
kvinnebarn- klinikker, med sikte på å utvikle kompetanse og bedre tjenester.  Lovende tiltak 
bør evalueres, og spres.  Det bør settes av stimuleringsmidler til FOU-tiltak.  
 
Eksempler på tiltak: 
 
A) BAPS-prosjektet i Hammerfest har utviklet et samarbeid på tvers av BUP og VPP for å 

følge opp barn som er pårørende.  
 
 
B) Sandnessjøen har utviklet et samarbeid mellom BUP og VOP om barn som pårørende; 
       ” Barnas time”.  

 
Begge steder samarbeider de også nært med kommuner i distriktet.  
 
 
 
 

8.5 Modellutvikling i samarbeid med kommunene 
 
1. Familiens hus (familiesentermodellen) 
Et kommunalt familiesenter er en lokalt forankret, samordnet enhet rettet mot foreldre og barn 
som skal drive både helsefremmende og forebyggende arbeid. Her skal barn og familier i 
risiko kunne motta hjelp og støtte uten å gå veien om henvisning og ventelister. Som 
forebyggende tiltak skal Familiens hus bidra til at barn får rett hjelp til rett tid. Viktige aktører 
i familiesentermodellen er jordmor- og helsesøstertjenesten, barnevernstjenesten, PP-tjenesten 
og poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og for voksne (VOP), 
sosialtjenesten, barne- og familievernet i Bufetat og politiet. Familiesentermodellen er 
evaluert som vellykket(Haugland et. al 2006) i den forstand at den har gitt et mer tilgjengelig 
tilbud til brukere med risiko for å utvikle psykososial problematikk. Modeller som Familiens 
Hus kan bidra til å oppfylle intensjonen i NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre 
samordning av tjenester for utsatte barn og unge (Major 2011). 
 
Spesialisthelsetjenesten bør bidra til å utvikle samarbeidsmodeller med kommunene for å 
utvikle ”Familiens hus”/ familiesenter. 
 
RKBU i Tromsø har et nasjonalt ansvar for å spre kunnskap om modellen Familiens hus.  
Familiens hus kan være en arena for samhandling mellom kommunene og  
spesialisthelsetjenesten, ved at de deltar med sin kompetanse inn i kommunehelsetjenesten.  
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BUP Nordlandssykehuset/ FøreVar- prosjektet har utviklet et gruppetilbud for foreldre og 
barn 0-12 år i samarbeid med familiesenteret i Bodø. Gruppetilbudet er positivt evaluert i en 
kvalitativ studie. Tiltaket bidrar til å styrke foreldrerollen, og bidrar til økt åpenhet om 
psykiske lidelser. Gjennom økt empowerment, er foreldrene i større grad selv i stand til å 
snakke sin egen og barnas sak, og de bidrar med sine brukererfaringer med å utvikle nye 
tilbud. Andre familiesenter er i ferd med å prøve ut modellen.  
  
FøreVar – prosjektet har i samarbeid med Bodø kommune utviklet en samordningsmodell 
med kartleggingsskjema til bruk i legetjenesten, skolering av leger og koordinator tilknyttet 
familiesenteret. Gjennom denne modellen forsøker en å samordne hjelp til familier som 
trenger mer omfattende og kompleks hjelp. Foreløpige erfaringer viser at en rekke familier 
mottar hjelp fra ulike tjenester, uten at denne er koordinert, - og uten at det er laget en 
helhetlig plan for forebyggende tiltak for barna og familien.    
 
 

8.6 Regionalt samarbeid for økt kompetanse   
En rekke instanser og fagmiljø har et ansvar for helsefremmende og forebyggende tiltak for 
barn og unge; Fylkesmannen, Fylkeskommunenes folkehelserådgivere, RKBU, RVTS, BUF-
etat, KoRus, KS og Helse Nord. Gjennom 3 år har det utviklet seg et samarbeid i tilknytning 
til å arrangere en felles årlig konferanse om Barn som pårørende/ Fra bekymring til handling.   
Dette arbeidet bør videreføres, men løftes opp på et mer overordnet strategisk nivå. De ulike 
instansene arbeider tradisjonelt mot noe ulike målgrupper, og gjennomfører en rekke 
kompetansehevende tiltak. Gjennom en felles analyse av kompetanseutfordringene vil en 
kunne utvikle en overordnet plan for å samarbeide om å spre kompetanse, uten at det 
nødvendigvis skal skje ved en årlig regional konferanse.  
 
Det er også et stort behov for å styrke kunnskapen om helsefremmende og forebyggende 
arbeid i helse- og sosialutdanningene.  BarnsBeste har i forbindelse med arbeidet med ny 
stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene, skrevet et notat til 
Kunnskapsdepartementet der de påpeker  at dersom en skal kunne innfri målene med 
reformarbeidet i tilknytning til NAV, barnevernet og samhandlingsreformen, og samtidig 
kunne arbeide helsefremmende og forebyggende, må  temaet barn som pårørende styrkes i 
helse‐ og sosialfagutdanningene og i førskole‐ og lærerutdanningen.  

Ulike etater og kompetansemiljøer bør samarbeide om å utvikle en regional strategi på 
kompetanseheving om barn som pårørende og samhandling om helsefremmende og 
forebyggende innsats. 

Fagmiljøene bør utvikle et sterkere samarbeid med utdanningsinstitusjonene, for å møte 
utfordringene med å styrke kompetansen til de ulike faggruppene.  

 
 

8.7 Barn som pårørende bør inngå i folkehelsestrategien  
 
Helsedirektoratet(2010) har i sin rapport Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle pekt 
på tre områder hvor spesialisthelsetjenesten kan fremme folkehelsearbeidet. 
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• Forebygging og helsefremming for personer som kommer i kontakt med   
   spesialisthelsetjenesten. 
• Kunnskaps- og kompetanseutveksling om folkehelse, helsefremming og 
   forebyggingstiltak internt i spesialisthelsetjenesten, med primærhelsetjenesten  
   og med andre samarbeidspartnere. 
• Fokus på mulighetene for sykdomsforebygging og helsefremming i datamaterialet  
   fra spesialisthelsetjenesten, for eksempel fra medisinske kvalitetsregistre og  
   Norsk pasientregister. 

 
I tillegg vil det være viktig å spre kunnskap i befolkningen. Informasjon og åpenhet er viktig 
for å forstå hvordan sykdom hos foreldre påvirker barn og unge. I tillegg vil økt kunnskap 
bidra til at barn, ungdom og foreldre i større grad blir i stand til å etterspørre og benytte seg av 
forebyggende tiltak.  FøreVar-prosjektet har bidratt til utvikling av informasjonsmateriell, og 
har iversatt flere tiltak for å spre kunnskap via fagblader, ukeblad og media. Det er behov for 
tilgang på flere typer informasjonsmateriell, og en aktiv holdning til kunnskapsspredning. 
 
 
Tiltak for å spre kunnskap i befolkningen om barn som pårørende bør inngå i 
folkehelsestrategien Det bør utvikles bedre informasjonsmateriell, og dette må gjøres 
tilgjengelig på samisk. Det er behov for et nasjonalt initiativ for å tilby informasjonsmateriell 
på minoritetsspråk. 
 

8.8 Samarbeid med brukerne bør videreutvikles   
Gjennom en rekke verdenskonferanser har Verdens helseorganisasjon (WHO) vært sentral i å 
utvikle perspektiver i folkehelsearbeid. Alma Ata- erklæringen fra 1978 om 
primærhelsetjenesten bygger på idealet om retten til helse. Erklæringen la vekt på 
brukerperspektivet i tjenesten og understreket at brukerne skulle ses på som viktige 
samarbeidspartnere i behandlingen.  

Det engelske begrepet ”empowerment” har stått sentralt i folkehelsearbeidet de senere år. Det 
finnes ikke en etablert norsk oversettelse av begrepet, men ulike uttrykk som ”myndiggjøring” 
og ”mestring” har ofte blitt brukt for å gjengi innholdet. Empowerment handler om å sette 
folk i stand til å ta kontroll over egen helse og påvirkningsfaktorene for helse, og å mestre sin 
egen livssituasjon. Til en viss grad handler empowerment om å styrke egenskaper ved 
enkeltmennesket, men det handler også om å påvirke strukturelle forhold og livsbetingelser 
som individet må forholde seg til, samt å legge til rette for at mennesker skal kunne delta i 
prosesser som har betydning for å kunne ta kontroll over eget liv og helse (Lov om 
folkehelsearbeid, Ot. prp. 90 L, 2010-2011). 
 
Erfaringskonsulenter 
Helseforetakene, psykiatri/rus, har ansatt egne erfaringskonsulenter som skal bidra til å styrke 
brukermedvirkningen.  I Helse Nord er det nå 3 erfaringskonsulenter; 2 på 
Nordlandssykehuset og 1 i Tromsø. To av erfaringskonsulentene har deltatt aktivt i arbeidet 
med barn som pårørende, og gir viktige bidrag inn i arbeidet.    
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Barns rett til medvirkning. 
Barn har en selvstendig rett til medvirkning i saker som angår dem.  
FNs barnekonvensjon art. 12 sier at ” Barn har rett til å si sin mening i saker som vedrører 
det”. I art. 13 slås det fast at ” Barn har rett til ytringsfrihet og til å søke, motta og utbre 
informasjon”. Det er gjort lite for å legge til rette for dette innenfor helsesektoren. Det bør 
utvikles modeller der barns rettigheter ikke bare ivaretas av talspersoner, men at deres 
stemmer også kan bli hørt direkte. Voksne for Barn har utviklet noen erfaringer med 
fokusgrupper for ungdom som er pårørende, som er oppsummert i heftet Skriv for Livet 
(Kâllsmyr 2008) og Født til å skinne (Kâllsmyr og Vedeler 2011.)  
 
Det er et stort behov for å utvikle barns brukermedvirkning også på feltet Barn som 
pårørende. I Australia og Storbritannia er det utviklet store høringer med Young Carers 
(unge omsorggivere/barn som pårørende), der de får si sin mening om helsepolitikk og hvilke 
behov de og deres foreldre har.  
 
 
Barn, ungdoms og foreldres erfaringer må brukes aktivt til å videreutvikle tilbudene. 
 

 

8.9 Lærings og mestringssentrene bør videreutvikle tiltak.   
Lærings- og mestringssentrene er pedagogiske ressurssenter for gruppebasert pasient- og 
pårørendeopplæring i Helseforetakene. Målgruppene er pasienter med langvarige tilstander og 
funksjonsnedsettelse, og deres pårørende. Tilbudene blir utviklet, gjennomført og evaluert i 
samarbeid med tverrfaglig personell og erfarne brukerrepresentanter. Informasjon til barn som 
pårørende må inkluderes/ videreutvikles innenfor arbeidet i Lærings- og mestringssentrene.  
. 
Noen Lærings- og mestringssentre har hatt prosjekt innen ”Barn som pårørende” i samarbeid 
med Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, såkalt SMIL –grupper. Erfaringene 
er dokumentert, og det er laget en guide for etablering( NK LMS 2011).  
 
Det vil videre være viktig å organisere tilbud om veiledning til gruppeledere. 
Spesialisthelsetjenesten har ofte bidratt med dette enkeltvis. En mulighet vil være å organisere 
gruppeledernettverk. FøreVar- prosjektet gjennomførte i 2010 en pilot med nettverk for 
gruppeledere. Gruppelederne ga positive tilbakemeldinger på arbeidet og hadde god nytte av å 
utveksle erfaringer med andre gruppeledere. Det er et behov for å utvikle systematisk 
evaluering og forskning på effekten av gruppetiltak for barn, ungdom og foreldre.  
En rekke mindre studier viser positiv effekt av å dele erfaringer med andre i samme situasjon. 
Skerfving arbeider med en større studie av ulike gruppetilbud i Sverige 
(www.barngruppstudien.se). 
 
 
Lærings- og mestringssentrene vil ha en viktig rolle med å etablere tiltak for barn som 
pårørende. Det foreslås at organisering av gruppeledernettverk videreutvikles ved LMS.  
  

http://www.barngruppstudien.se/
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8.10 Forskning på forebyggende tiltak  
 
Få forebyggende tiltak tilfredsstiller kravene til dokumentert effekt. Folkehelseinstituttet 
mener at det er et stort behov for å heve kvaliteten på de studiene som gjennomføres og styrke 
samarbeidet mellom de forskningsmiljøene som driver slik forskning (Major 2011). De 
anbefaler også at det bør etableres et nytt program for slik forskning i Norges forskningsråd, 
og at det bør etableres en nasjonal enhet for evalueringsforskning.  
     
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge(RKBU), arbeider med å utvikle en database som 
gir informasjon om kvaliteten på tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse 
www.ungsinn.no 
 
BarnsBeste har utviklet et nasjonalt forskernettverk om barn som pårørende. Leder for 
nettverket er Marianne Trondsen ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø. Nettverket 
har rundt 60 medlemmer, med 7 medlemmer fra Nord-Norge, derav to fra helseforetak.  
 
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge(RKBU) har et nasjonalt ansvar for forskning på 
forebyggende tiltak. SANKS har et nasjonalt ansvar for forskning knyttet til samiske 
spørsmål.  
 
Helse Nord bør utvikle en strategi for forskning på helsefremmende og forebyggende tiltak 
for barn som pårørende.  
1) Forskning på hvordan lovendringen implementeres  
2) Forskning på modell- utvikling ” Beste Praksis”.  
3) Forskning på spredning av gode modeller.   
 
Helse Nord bør stimulere til å bygge opp kompetanse på master og PhD - nivå med fokus på 
helsefremmende og forebyggende tiltak om barn som pårørende ved alle helseforetakene.   
Det bør utvikles et sterkere samarbeid mellom Helse Nord/helseforetakene og Universitetet i 
Tromsø/ RKBU, Universitetet i Nordland og SANKS.  
 
Helseforetakene bør stimulere til økt deltakelse i det nasjonale forskernettverket. 
  

A) Ved RKBU pågår det et forskningsprosjekt om ”barneperspektivsamtaler” i 
samarbeid med UNN.  

 
B) Nordlandssykehuset har i samarbeid med 4 helseforetak i Øst, Sør og Vest, søkt 

forskningsmidler fra Norges Forskningsråd for å studere implementeringen av 
lovendringen om barn som pårørende. Prosjektet har to internasjonale 
samarbeidspartnere. Det planlegges et samarbeid med Universitetet i Nordland, med 
fokus på utvikling av helsefaglig forskningskompetanse. Helse Nord har bidratt med 
et PhD –stipendiat til dette arbeidet.     

 
Nord- Norge har små kommuner og spesialisthelsetjeneste spredt rundt i distriktene.   
Flere små fagmiljø har utviklet lovende modeller for samhandling og forebygging. Det bør 
utvikles et systematisk arbeid for å knytte forskning til studier av ”Beste Praksis”, slik at 
disse kan evalueres og spres mer systematisk. 
 

http://www.ungsinn.no/
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Vedlegg: 
Regional prosedyre Helse Nord 

1. Hensikt   
Hensikten med prosedyren er å sikre at barn av pasienter med psykisk sykdom, 
rusavhengighet og alvorlig somatisk sykdom eller skade i Helse Nord skal få den nødvendige 
informasjon og oppfølging, jf. Helsepersonelloven § 10a, Helsepersonelloven §25, og 
Spesialisthelsetjenesteloven §3-7a. 
 
Det er viktig å sikre at barna blir fanget opp tidlig og at det blir satt i gang prosesser som 
setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når foreldre blir alvorlig syke. 
Hensikten er å forebygge psykiske vansker hos barna, og unngå at de må påta seg belastende 
omsorgsoppgaver når den syke ikke i tilstrekkelig grad kan ivareta sine foreldrefunksjoner,  
jf. Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende. 

2. Omfang 
Alt helsepersonell med ansvar for pasienter med psykisk sykdom, rusavhengighet og alvorlig 
somatisk sykdom eller skade har plikt til å bidra til å dekke behovet for informasjon og 
nødvendig oppfølging av pasientens mindreårige barn. Informasjon og oppfølging av barna 
skal fortrinnsvis skje i regi av foreldrene, men helsepersonell skal rutinemessig ta opp barnets 
situasjon med foreldrene og/eller andre som har omsorgen for barnet.  
 
Barn som pårørende skal tolkes vidt, og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. 
Bestemmelsen omfatter således både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn. Der 
det i rundskrivet kun brukes termen ”foreldre”, omfatter det alle omsorgsansvarlige for barn, 
det være seg både biologiske foreldre, adoptivforeldre, fosterforeldre, steforeldre og andre. 
Mindreårige barn av pasient omhandler barn under 18 år, jf. Rundskriv IS-5/2010. 
 
3.  Arbeidsoppgaver for helseforetakene 
3.1 Innlemme plikten til å ivareta barn som pårørende i de ansattes arbeidsoppgaver 
Etter helsepersonelloven § 16 skal virksomheter som yter helsehjelp organiseres slik at 
helsepersonell er i stand til å rette seg etter de lovpålagte plikter. Virksomhetene pålegges 
dermed å innlemme plikten til å ivareta barn som pårørende i de ansattes arbeidsoppgaver og 
utarbeide rutiner som ivaretar denne plikten. Virksomheten bør utarbeide retningslinjer for 
dette, blant annet når det gjelder praktisk tilrettelegging av ansvaret, jf. Rundskriv IS-5/2010. 

 
3.2 Utvikle samhandling om barn som pårørende  
Pasienter med alvorlige og langvarige sykdomsforløp vil som regel være i kontakt med både 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ansvaret for barna til pasienter med 
alvorlig helsetilstand påligger begge nivåene, herunder både offentlig og privat virksomhet og 
praksis. Samhandling mellom tjenestene har mye å si for hvordan man skal kunne ta vare på 
barna på en god måte over lengre tid, jf. Rundskriv IS-5/2010. 
 
3.3 Oppnevne barneansvarlig personell 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-002.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2010%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a710)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-005.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2025%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a725)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-061-003.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-61%20I%20(TITT,DATE))%20(%203-7a%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-61-%a73-7a)&
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
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Alle klinikker og enheter skal ha barneansvarlig helsepersonell som skal fremme barns 
interesser, sette arbeidet i system, og utvikle prosedyrer og retningslinjer for arbeidet, 
 jf. Spesialisthelsetjenesteloven §3-7a og Rundskriv IS-5/2010. 
 
 
 
 
3.4 Likeverdig oppfølging 
Barn som pårørende i Helse Nord skal sikres en likeverdig oppfølging uavhengig av geografi. 
Det er ønskelig å utvikle en mest mulig lik praksis for kartlegging, registrering og oppfølging 
slik at en sikrer sammenlignbare tall for rapportering og mulighet til å forske på effekter av de 
innsatsene som settes inn.  
 
4. Ansvars- og arbeidsfordeling 
 
4.1 Helse Nord RHF 

• Administrerende direktør godkjenner regionale prosedyrer. 
• Behandler regional handlingsplan for barn som pårørende. 
• Rapporterer i henhold til oppdragsdokument hvordan lovendringene følges opp. 
       

4.2 Helseforetakets direktør 
• Har et overordnet ansvar for at lovkravene blir oppfylt. 
• Godkjenner prosedyrer og retningslinjer for barn som pårørende i helseforetaket.  
• Sørger for at det utarbeides handlingsplan for barn som pårørende i helseforetaket. 
• Sørger for at det utvikles samarbeidsavtaler med kommunene om barn som pårørende. 
• Rapporterer i årlig melding hvordan lovendringen følges opp i helseforetaket. 

 
5. Avvik 
Denne prosedyren kan ikke fravikes. 
 
6. Vedlegg  
Utkast til prosedyrer og retningslinjer for helseforetakene 

 
7. Kilder 
Ot.prp. 84. 2008-2009 Om Barn som pårørende 
Helsepersonelloven §10 a.  Helsepersonelloven §25.  Spesialisthelsetjenesteloven §3-7a.  
Rundskriv IS-5/2010. 
Sammendrag av gjeldene lovverk v/ jurist Alice Kjellevold. 
Sammendrag av bestemmelsene om Barn som pårørende v/BarnsBeste.   
 
Nettressurser:  
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, BarnsBeste www.barnsbeste.no 
Helse Nord, Barn som pårørende www.helse-nord/bsp 
 
 
 
 
 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-061-003.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-61%20I%20(TITT,DATE))%20(%203-7a%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-61-%a73-7a)&
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/Odelstingsproposisjonar/2008-2009/otprp-nr-84-2008-2009-.html?id=560342
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-002.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2010%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a710)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-005.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2025%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a725)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-061-003.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-61%20I%20(TITT,DATE))%20(%203-7a%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-61-%a73-7a)&
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/loven/Documents/Aktuelle%20lovbestemmelser.pdf
http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/loven/Documents/Sammendrag%20lovbestemmelsene.pdf
http://www.sshf.no/artikkelMenuSrch.aspx?m=1026
http://www.helse-nord/bsp
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Prosedyre i helseforetakene; 
Helse Finnmark, UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset  
 
1. Hensikt    
Hensikten med prosedyren er å sikre at barn av pasienter med psykisk sykdom, 
rusavhengighet og alvorlig somatisk sykdom eller skade skal få den nødvendige informasjon 
og oppfølging, jf. Helsepersonelloven §10a, Helsepersonelloven §25, og 
Spesialisthelsetjenesteloven §3-7a. 
 
Det er viktig å sikre at barna blir fanget opp tidlig og at det blir satt i gang prosesser som 
setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når foreldre blir alvorlig syke. 
Hensikten er å forebygge psykiske vansker hos barna, og unngå at de må påta seg belastende 
omsorgsoppgaver når den syke ikke i tilstrekkelig grad kan ivareta sine foreldrefunksjoner,   
jf. Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende. 

2. Omfang 
Alt helsepersonell med ansvar for pasienter med psykisk sykdom, rusavhengighet og alvorlig 
somatisk sykdom eller skade har plikt til å bidra til å dekke behovet for informasjon og 
nødvendig oppfølging av pasientens mindreårige barn. Informasjon og oppfølging av barna 
skal fortrinnsvis skje i regi av foreldrene, men helsepersonell skal rutinemessig ta opp barnets 
situasjon med foreldrene og/eller andre som har omsorgen for barnet, jf. Rundskriv IS-5/2010.  
 
Barn som pårørende skal tolkes vidt, og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. 
Bestemmelsen omfatter således både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn. Der 
det i rundskrivet kun brukes termen ”foreldre”, omfatter det alle omsorgsansvarlige for barn, 
det være seg både biologiske foreldre, adoptivforeldre, fosterforeldre, steforeldre og andre. 
Mindreårige barn av pasient omhandler barn under 18 år, jf. Rundskriv IS-5/2010. 
 
3. Grunnlagsinformasjon 
Etter helsepersonelloven § 16 skal virksomheter som yter helsehjelp, organiseres slik at 
helsepersonell er i stand til å rette seg etter de lovpålagte plikter. Virksomhetene pålegges 
derfor å innlemme plikten til å ivareta barn som pårørende i de ansattes arbeidsoppgaver og 
utarbeide rutiner som ivaretar denne plikten. Virksomheten bør utarbeide retningslinjer for 
dette, blant annet når det gjelder praktisk tilrettelegging av arbeidet, jf. Rundskriv IS-5/2010. 
 
Pasienter med alvorlige og langvarige sykdomsforløp vil som regel være i kontakt med både 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ansvaret for barna til pasienter med 
alvorlig helsetilstand påligger begge nivåene, herunder både offentlig og privat virksomhet og 
praksis. Samhandling mellom tjenestene har mye å si for hvordan man skal kunne ta vare på 
barna på en god måte over lengre tid, jf. Rundskriv IS-5/2010. 
 
 4. Arbeidsbeskrivelse 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-002.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2010%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a710)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-005.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2025%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a725)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-061-003.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-61%20I%20(TITT,DATE))%20(%203-7a%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-61-%a73-7a)&
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
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Når en pasient får helsehjelp, skal helsepersonell som har ansvar for behandlingen av 
pasienten, sørge for å: 
 4.1 Avklare om pasienten har mindreårige barn. Dette dokumenteres i EPJ, F5-bildet. 
 
 4.2 Ved oppstart av behandling skal det kartlegges om pasientens barn har nødvendig  
      omsorg, Kartleggingsskjema del 1 benyttes.  

Dersom det fremkommer at pasienten har mindreårige barn som ikke har nødvendig 
omsorg ved innleggelsen, eller det er grunn til å tro at barnet blir utsatt for alvorlig 
omsorgssvikt, skal barnevernet kontaktes jfr. Helsepersonelloven §33  og Skjema for 
melding til barnevernet. 

    
4.3 Vurdere i samråd med foreldre om barnet har behov for informasjon eller annen  
      oppfølging. Kartleggingsskjema del 2 benyttes som veileder for samtalen. 
 
4.4 Innhente samtykke fra pasienten eller annen forelder for å medvirke til å  

følge opp barnet. Samtykkeskjema kan benyttes. 
 

4.5 Bidra til at det blir gitt informasjon til barnet og den andre forelderen eller andre som har 
omsorg for barnet, om pasientens sykdomstilstand, behandling og muligheter for samvær. 
Det er utviklet informasjonsmateriell som kan benyttes. 
 

4.6 Dokumentere arbeidet med barn som pårørende i EPJ,  
jf. Forskrift om pasientjournal §8 første ledd bokstav t og u. og retningslinje for 
registrering og dokumentasjon i EPJ. 
 

4.7 Ved avslutningen av behandlingen skal det gjøres en oppsummering av det tilbudet som er 
gitt. Kartleggingsskjema del 3 benyttes. 
 

5. Ansvars- og arbeidsfordeling 
 
5.1 Helseforetakets direktør 

• Har et overordnet ansvar for at lovkravene blir oppfylt. 
• Godkjenner prosedyrer og retningslinjer for barn som pårørende i helseforetaket.  
• Rapporterer i årlig melding til Helse Nord hvordan lovendringen følges opp.  
• Sørger for at rapportering av barn som pårørende inngår i dialogavtaler mellom 

direktøren og klinikk; antall barneansvarlige, handlingsplan i foretaket, antall foreldre 
med barn, antall barn som pårørende.  

• Sørger for at det utvikles samarbeidsavtaler med kommunene om barn som pårørende. 
• Direktøren oppnevner leder for samhandling om barn som pårørende med ansvar for å 

utvikle handlingsplan i helseforetaket.  
 
5.2 Leder for samhandling om barn som pårørende   

• Funksjonen forankres i Forsknings- og utviklingsenhet (FOU) eller annen 
sammenbindende enhet. 

• Leder og gjennomfører arbeidet med Barn som pårørende i foretaket. 
• Leder arbeidsgruppe med klinikkbarneansvarlige/koordinator for barneansvarlige.  
• Videreutvikler og evaluerer prosedyrer og retningslinjer i helseforetaket. 
• Utvikler handlingsplan for helseforetaket  
• Utvikler plan for kompetanseutvikling og systematisk veiledning. 

http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Retningslinjer_for_registering_av%20barn_som%20parorende_%20DIPS%20F5-bildet.doc
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del1.pdf
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-006.html#33
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Bekymringsmelding%20til%20barnevernet.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Bekymringsmelding%20til%20barnevernet.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del2.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Samtykkeerkl%C3%A6ring_Utkast%20pr%2016.11.09.pdf
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-20001221-1385-0.html#8
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Retningslinjer%20for%20registrering%20i%20EPJ%20Helse%20Nord.doc
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Retningslinjer%20for%20registrering%20i%20EPJ%20Helse%20Nord.doc
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del3.pdf
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• Sikrer at samarbeidsavtaler med kommunene ivaretar barn som pårørende. 
• Kvalitetssikrer at ansatte følger prosedyrer retningslinjer. 
• Deltar i Barn i Nord -regionalt fagnettverk, og inngår i AU for nettverket. 

 
 
 
5.3 Klinikksjef 

• Har ansvaret for at barn som pårørende ivaretas i klinikken. 
• Oppnevner klinikkbarneansvarlig/koordinator for barneansvarlige m/vara som leder 

grupper av barneansvarlige.  
• Vedtar klinikkinterne prosedyrer. 
• Sørger for at klinikkbarneansvarlig/koordinator får den nødvendige kapasitet og 

kompetanse til å ivareta arbeidet.  
• Rapporterer til helseforetakets ledelse hvordan barn som pårørende følges opp  
 
     (inngå i den årlige dialogavtalen). 

 
5.4 Klinikkbarneansvarlige/koordinator for barneansvarlige 

• Koordinerer arbeidet i egen klinikk, eller på tvers av klinikker i geografiske område. 
• Koordinerer grupper/danner nettverk og gi råd og veiledning til barneansvarlige. 
• Utvikler retningslinjer i klinikkene med utgangspunkt i overordnede prosedyrer.  
• Deltar på nasjonale og regionale konferanser samt fagnettverket Barn i Nord. 
• Er bindeledd mellom ledelsen og barneansvarlige. 
• Har oversikt over oppfølgingstiltak og samarbeidsrutiner med førstelinjetjenesten. 
• Rapporterer årlig til ledelsen. 
 

5.5 Enhetsleder (sengepost/poliklinikk)  
• Kvalitetssikrer at ansatte følger retningslinjer som gjelder for enheten. 
• Oppnevner det antall barneansvarlige som er hensiktsmessig,  

jfr. Spesialisthelsetjenesteloven §3-7a. Det anbefales 2 personer pr. enhet. 
• Sørger for at barneansvarlige kan delta på aktuelle møter, kurs og veiledning. 
• Påser at alle nytilsatte og studenter blir informert om rutiner og holdninger i forhold til 

barn som pårørende. 
• Tilrettelegger for at barn som er pårørende kan komme på besøk i avdelingen, og gis 

mulighet for samvær med foreldrene. 
 
5.6 Behandlingsansvarlig helsepersonell  

Ansvaret for oppfølgingen av det enkelte barn som pårørende er i utgangspunktet lagt 
til det helsepersonell som har ansvar for behandlingen av den forelderen som er syk, 
som regel lege eller psykolog. Annet helsepersonell kan også ha dette ansvaret. 
Virksomheten bør lage retningslinjer for arbeidsfordeling.  
Ansvaret innebærer: 

• Avklare om pasienten har mindreårige barn. 
• Vurdere i samråd med foreldrene om barnet har behov for informasjon eller annen 

oppfølging, og tilby informasjon og veiledning. 
• Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet tilby barnet og andre som 

har omsorg for barnet å ta del i en slik samtale.  
• Innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som 

hensiktsmessig.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-061-003.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-61%20I%20(TITT,DATE))%20(%203-7a%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-61-%a73-7a)&
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• 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. 

• Ha generell informasjon om lokale samarbeidspartnere som kan følge opp barna.  
• Innhente samtykke fra pasienten når det er behov for å kontakte eksterne 

samarbeidspartnere. Muntlig samtykke dokumenteres i journal. 
 
 

5.7 Barneansvarlig personell 
Alle klinikker/avdelinger/poster skal til enhver tid ha barneansvarlig personell som 
kan bistå behandlere. Ansvaret innebærer: 

• Sette arbeidet i system.  
• Bidra til at prosedyrer gjøres kjent og følges. 
• Fremme barnas interesser.  
• Støtte og bistå behandlingsansvarlige i gjennomføring av samtaler med foreldre og 

barn. 
• Holde helsepersonellet oppdatert om forhold som gjelder barn som pårørende.  
• Bidra til å lage samarbeidsrutiner med andre tjenestenivå.  
• Ha oversikt over aktuelle oppfølgingstiltak for barn.  
• Ha oversikt over tilbud om oppfølging fra 1.linjetjenesten. 
• Påse at informasjonsmateriell er tilgjengelig for pasienter, pårørende og ansatte. 
• Påse at det finnes hjelpemidler og materiell for lek og samtaler med barn.  

 
6.       Avvik  
          Denne prosedyren kan ikke fravikes. 
 
7.       Vedlegg  

Retningslinje for registrering og dokumentasjon i EPJ   
Registrering i F5-bildet 
Kartleggingsskjema 

      Del 1 - Innkomst 
      Del 2 - Videre behandling 
      Del 3 - Avslutning  
Barn som pårørende-notat  
Innkomstjournal og epikrisemal  
Veiledning om informasjonsmateriell - Brosjyre til foreldre og Min Bok 
Tipsliste for annet informasjonsmateriell - Barns Beste 
Retningslinje for dekning av reiser for barn til besøk og informasjonssamtaler  
 
Veiledning for gjennomføring av samtaler: 
E-læringsprogram BarnsBeste  

      Samtaler med barn og foreldre v/ psykolog Gunnar Eide, BarnsBeste 
Rutine- og samtaleveileder v/ BAPS-prosjektet  
Retningslinjer og sjekkliste for gjennomføring av besøk i sykehuset 
 
Veiledning for samarbeid med øvrige instanser 
Om taushetsplikt og samtykke v/ jurist Bente LaForce 
Samtykkeskjema 
Skjema for henvisning til BUP 
Om melding til barnevernet v/ Barneombudet.  
Skjema for bekymringsmelding til barnevernet  

 
8.      Kilder/Referanser: 

http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Retningslinjer%20for%20registrering%20i%20EPJ%20Helse%20Nord.doc
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Retningslinjer_for_registering_av%20barn_som%20parorende_%20DIPS%20F5-bildet.doc
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del1.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del2.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del3.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Mal_for_reg_av_barnenotat.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Mal_for_innkomstjournal_2011.docx
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/EPIKRISE_mal.docx
http://www.helse-nord.no/informasjonshefter/category23995.html
http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/materiell/informasjonsmatriell/Sider/side.aspx
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Innkalling%20av%20barn%20til%20innlagte%20foreldre.doc
http://www.laeringsportalen.no/uploaded/scormcourse/bb2/index.html
http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/tiltak/Sider/samtaler-med-barn-og-foreldre.aspx
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Rutine%20-%20og%20samtaleveilederfor%20ivaretakelse%20av%20barn%20som%20lever%20med%20psykisk%20syke%20foreldre%20-%20Baps-prosjektet.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Rutiner%20for%20ivaretakelse%20av%20barn%20som%20bes%C3%B8ker%20innlagte%20foreldre.pdf
http://www.helse-nord.no/ressursperm/category23994.htmlhttp:/www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Sjekkliste%20for%20besok.pdf
http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/faq/Sider/taushetsplikt-og-samtykke.aspx
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Samtykkeerkl%C3%A6ring_Utkast%20pr%2016.11.09.pdf
http://www.nbup.no/nbup/henvskj.php
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Om_melding_til_barnevernet.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Bekymringsmelding%20til%20barnevernet.pdf
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Ot.prp. 84 2009 Om barn som pårørende.  Helsepersonelloven §10a,  Helsepersonelloven § 25 og 
Helsepersonelloven §33,  Spesialisthelsetjenesteloven §3-7a.   
Forskrift om pasientjournal § 8 første ledd bokstav t og u.  
Rundskriv IS-5/2010. 

          Sammendrag av gjeldene lovverk v/ jurist Alice Kjellevold 
          Sammendrag av bestemmelsene om Barn som pårørende v/ BarnsBeste 

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, BarnsBeste www.barnsbeste.no 
          Helse Nord, Barn som pårørende www.helse-nord/bsp 
 
Retningslinje for registrering og dokumentasjon i EPJ 
 
1. Hensikt  
Dette er et tillegg til prosedyre for barn som pårørende, for å sikre enhetlig kartlegging og 
registrering i elektronisk pasientjournal EPJ. 
 
2. Omfang 
Helsepersonell som har ansvar for behandlingen av den som er syk er ansvarlig for at 
journalføring blir gjennomført. Alt helsepersonell skal bidra til journalføring. 
    
3. Grunnlagsinformasjon 
Helsepersonelloven §10a og Helsepersonelloven §25.   Rundskriv IS-5/2010. 
 
Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige: 
Opplysninger om pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller somatisk sykdom 
har mindreårige barn, jf. Forskrift om pasientjournal §8 første ledd bokstav t 
 
Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige: 
Opplysninger om foreldre som har konsekvenser for barnets behandlingssituasjon, herunder 
nødvendige opplysninger om foreldrenes helsetilstand,  
jf. Forskrift om pasientjournal §8 første ledd bokstav u.  
 
 
4. Arbeidsbeskrivelse 
Når en pasient får helsehjelp, skal helsepersonell som har ansvar for behandlingen av 
pasienten sørge for å: 

 
4.1Avklare om pasienten har mindreårige barn, jf. Rundskriv IS-5/2010 s. 8 
Dette dokumenteres i EPJ, F5-bildet. 
Plikten påligger i utgangspunktet det helsepersonell som er ansvarlig for den aktuelle 
behandlingen av pasienten. Det må utvikles rutiner for hvem som ivaretar registreringene 
(merkantilt personale, miljøpersonale eller behandlingsansvarlig).  

Avklaringen kan gjøres ved å:  
- spørre pasienten eller eventuell ledsager. 
- søke i pasientens journal eller epikriser etter opplysninger om barn og eventuelle 
  tidligere samtaler om deres behov. 
- undersøke i folkeregisteret.  

     Helsepersonell skal ikke drive oppsporende virksomhet ut over dette.  
 
4.2 Ved oppstart av behandling skal det kartlegges om pasientens barn har nødvendig 
omsorg, jf. Rundskriv IS-5/2010 s. 6. Kartleggingsskjema del 1 benyttes.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-002.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2010%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a710)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-005.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2025%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a725)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-006.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20%2b%20(%2033%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a733)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-061-003.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-61%20I%20(TITT,DATE))%20(%203-7a%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-61-%a73-7a)&
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-20001221-1385-0.html#8
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/loven/Documents/Aktuelle%20lovbestemmelser.pdf
http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/loven/Documents/Sammendrag%20lovbestemmelsene.pdf
http://www.sshf.no/artikkelMenuSrch.aspx?m=1026
http://www.helse-nord/bsp
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-002.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2010%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a710)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-005.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2025%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a725)&
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-20091202-1504.html&emne=forskrift*%20om*%20pasientjournal*%208*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-20091202-1504.html&emne=forskrift*%20om*%20pasientjournal*%208*&
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Retningslinjer_for_registering_av%20barn_som%20parorende_%20DIPS%20F5-bildet.doc
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del1.pdf


.  56 

I akutte situasjoner som for eksempel akutt psykose, akutt somatisk sykdom, bilulykke eller 
annen skade er det særlig viktig å få oversikt over barnets omsorgssituasjon. I slike situasjoner 
må helsepersonell forsikre seg om at barnet har tilsyn av en voksen.   
Det skal også sikre at barn/ungdom ikke skal påta seg voksenoppgaver overfor syke foreldre 
eller søsken når omsorgspersoner ikke i tilstrekkelig grad kan ivareta sine foreldrefunksjoner.  
 
 
Dersom det fremkommer at pasienten har mindreårige barn som ikke har nødvendig omsorg 
ved innleggelsen, eller det er grunn til å tro at barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, skal 
barnevernet kontaktes, jf. Helsepersonelloven §33.   

 
4.3 Vurdere i samråd med foreldrene om barnet har behov for informasjon eller annen 
oppfølging – Helsepersonelloven §10a 3.ledd bokstav a)  
Kartleggingsskjema del 2 benyttes 
I løpet av videre behandling skal helsepersonell samtale med pasienten om barnets 
informasjons- og oppfølgingsbehov, og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. 
Kartleggingsskjema kan benyttes som veileder for samtalen, og gir hjelp til en systematisk 
tilnærming. Målet med kartleggingen er å få innsikt i hvilke konsekvenser 
sykdomssituasjonen får for barnas hverdagsliv. Det er viktig å få oversikt over 
beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer rundt barnet, og hvordan det på en best mulig måte kan 
hjelpes inn i gode utviklingsprosesser, på tross av foreldrenes situasjon. 
 
       
4.4 Innhente samtykke fra pasienten eller annen forelder for å medvirke til å  

følge opp barnet – Helsepersonelloven §10a 3.ledd bokstav b)   
Samtykkeskjema kan benyttes 

Dersom helsepersonellet vurderer det som nødvendig at barnet får videre oppfølging, skal det 
innhentes samtykke fra foreldrene. Dette kan være et samtykke til å snakke med barnet 
dersom det er ønskelig eller samtykke til å ta kontakt med andre tjenester for videre 
oppfølging. Dersom pasienten ikke gir samtykke, og det ikke foreligger unntak fra 
hovedregelen, er helsepersonell bundet av taushetsplikten. jf. Rundskriv IS-5/2010 s 13-14 

 
4.5 Bidra til at det blir gitt informasjon til barnet og den andre forelderen eller andre 

som har omsorg for barnet om pasientens sykdomstilstand, behandling og 
muligheter for samvær – Helsepersonelloven §10a 3.ledd bokstav c) 

Informasjon som gis skal tilpasses mottakerens individuelle forutsetninger. Tolk innhentes der 
det er nødvendig. Samtaler med barn og foreldre må forstås som en prosess hvor det kan være 
behov for flere samtaler, jf. Rundskriv IS-5/2010 s 10-13.      
 
4.6 Dokumentere arbeidet med barn som pårørende i EPJ,  

Jf. Forskrift om pasientjournal §8 første ledd bokstav t og u.   
Helsepersonell skal dokumentere det arbeidet som gjøres. Dette gjelder for eksempel om de 
har drøftet ivaretakelse av barnet med pasienten, om samtaler med barnet er gjennomført og 
hvilken informasjon som ble gitt, hvilke tiltak som iverksettes for å følge opp barnet, samt 
hvorvidt det er behov for videre oppfølging av barnet.  
Dersom barnet trenger oppfølging ut over det som er gitt der pasienten behandles, skal barnet 
henvises videre. Det er mottaker av en slik henvisning som skal opprette journal på barnet.  
I sammenheng med at det opprettes egen journal på barnet, kan foreldrenes helsetilstand være 
vesentlig, og skal da nedtegnes i barnets journal. At slik henvisning er foretatt, skal føres i 
pasientens journal, jf. Rundskriv IS-5/2010 s. 15-16. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-006.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2033%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a733)&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-002.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2010%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a710)&
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del2.pdf
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-002.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2010%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a710)&
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Samtykkeerkl%C3%A6ring_Utkast%20pr%2016.11.09.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-064-002.html&emne=((%20LOV-1999-07-02-64%20I%20(TITT,DATE))%20(%2010%20I%20PARA%20)),%20(%20LOV-1999-07-02-64-%a710)&
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-20091202-1504.html&emne=forskrift*%20om*%20pasientjournal*%208*&
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rundskriv/barn_som_p_r_rende__rundskriv__714084
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Behandlingsansvarlig, oftest lege eller psykolog, skal dokumentere i innkomstjournal og 
epikrise. Sykepleiere, miljøpersonale og annet helsepersonell dokumenter i barn som 
pårørende-notat i behandlingsplan. Det er laget en ny frase Barn som pårørende i disse 
dokumentene slik at det skal bli en enhetlig kartlegging og registrering.  

  
 
 
      

4.7 Ved avslutning av behandlingen skal det gjøres en oppsummering av det tilbudet  
som er gitt. Kartleggingsskjema del 3 benyttes.  

For å sikre at lovendringen implementeres og undersøke omfanget av det tilbudet som 
utvikles, vil det bli tatt ut rapporter på aktiviteten. Dette vil danne grunnlag for rapportering til 
Helse Nord og HOD. Det vil på sikt bli krav om rapportering til Norsk pasientregister NPR.     
 
5. Vedlegg:  
     Registrering i F5-bildet 
     Kartleggingsskjema  

Del 1 Innkomst 
 Del 2 Videre behandling 
 Del 3 Avslutning 
     Barn som pårørende-notat i behandlingsplan       
     Innkomstjournal og epikrisemal m/barn som pårørende 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Mal_for_innkomstjournal_2011.docx
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/EPIKRISE_mal.docx
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Mal_for_reg_av_barnenotat.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Mal_for_reg_av_barnenotat.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del3.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Retningslinjer_for_registering_av%20barn_som%20parorende_%20DIPS%20F5-bildet.doc
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del1.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del2.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Kartlegging_pas_m_barn_2011_del3.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Mal_for_reg_av_barnenotat.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Mal_for_innkomstjournal_2011.docx
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/EPIKRISE_mal.docx
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Retningslinje for registrering av barn pårørende i DIPS, F5-bildet. 
 

1. Hensikt/omfang 
 
Det er laget overordnet prosedyre for å sikre at barn som er pårørende til pasienter med 
psykisk sykdom, rusavhengighet og alvorlig somatisk sykdom eller skade, skal få den 
nødvendige informasjon og oppfølging, jf. Helsepersonelloven § 10a og 
Helsepersonelloven § 25.  
 
Denne retningslinjen beskriver hvordan registreringen skal gjøres i DIPS.  
 
2. Ansvar 
 
Alt helsepersonell som har ansvar for behandlingen av den forelder som er syk.  
 
Virksomhetens ledelse på hver enhet har ansvar for at registrering utføres. 
 
3. Handling  
 
Registrere barn som pårørende i DIPS 
 
Hent frem pasientopplysninger for aktuell pasient med F5, eller velg meny Pasient/ 
Pasientopplysninger 
 
Arkfanen Pasientdata skal være valg. Velg knappen ”Ny” under pårørende, og hent inn 
navnet på det barnet som skal registreres.  
 
Du kommer da inn i skjermbildet registrering av pårørende. 
 
 

I feltet ”Slektskap” 
skriver du inn 
datter, sønn, 
fosterbarn e.l.  
 
I feltet ”Type” 
velger du Barn som 
pårørende. 
 
Avslutt med å lagre 
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Tiltak i Nord  
Her er en kort oversikt over status for arbeidet med barn som pårørende.  I tillegg er det en del 
informasjon om tilgrensende arbeid i sped- og småbarnsnettverket, modellkommuneforsøket 
og noen samarbeidsprosjekter med kommuner, så langt prosjektet har kjennskap til arbeidet.   
Det vil kunne lastes ned prosjektrapporter og informasjon fra ulike ressursmiljø, og det er 
linker til aktuelle kontaktpersoner i elektronisk versjon på prosjektets nettside. Det er et stort 
geografisk område å bli kjent med, så det vil være aktivitet som ikke er kommet med i 
oversikten.  Det arbeides med en modell for ajourføring og informasjonsspredning. 
 
Feb. 2011 var det totalt 223 barneansvarlige i Helse Nord; somatikk 93, psykiatri/ 
rus 130.  I tillegg har Valnesfjord Helsesportsenter 3 barneansvarlige. 
 
1 Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF har valgt å organisere sin virksomhet i 3 enheter (klinikker): Kirkenes, 
Hammerfest og klinikk for psykisk helsevern og rus. Støttefunksjonene (økonomi, regnskap, 
personal, lønn, teknisk drift og forskning - og fagutvikling) er virksomhetsovergripende. På 
grunn av de store avstandene i fylket, er det vedtatt å opprettholde to sykehus med 
akuttfunksjoner innen medisin, kirurgi og fødselsomsorg. Psykiatrien består av 3 DPS-er, 
lokalisert i 6 ulike geografiske områder i fylket. Innen psykiatrien er det et Samisk Nasjonalt 
Kompetansesenter (SANKS) som har et nasjonalt ansvar for å tilby og utvikle helsetjenester 
til den samiske befolkningen.  
 
BarnsBeste gjennomførte våren 2009 besøk/møter i Finnmark for å informere om den 
nasjonale satsingen på barn som pårørende og orientere om lovendringen, og møtte fagfolk 
ulike steder. I Hammerfest var det allerede etablert et prosjekt om barn som pårørende(BAPS) 
i samarbeid mellom VPP og BUP, og flere steder var det påbegynt et arbeid.   
 
Organisering av arbeidet med barn som pårørende 
FøreVar-prosjektet hadde et informasjonsmøte med toppledergruppen i Helse Finnmark,   
juni 2010. Høsten 2010 ble det bestemt at Trine Lise Edvardsen skulle koordinere 
informasjon og være kontaktperson for Helse Finnmark, og lede implementeringen i klinikk 
Hammerfest. Linn Nilsen leder arbeidet i klinikk Kirkenes. Hanne Vang leder arbeidet i 
klinikk psykisk helsevern og rus. 
 
Skolering 
Første halvår 2011 gjennomførte FøreVar-prosjektet skolering av barneansvarlige i Finnmark; 
med 2+2 dager i Hammerfest og 2 dager i Kirkenes. Lederne deltok på første dag.  
I Kirkenes planlegges del 2 av opplæringen senhøstes 2011.  
 
Februar 2011 var det 37 barneansvarlige; somatikk 16, rus og psykiatri 21. 
  
Klinikk Hammerfest  

mailto:trine.lise.edvardsen@helse-finnmark.no
mailto:linn.nilsen@helse-finnmark.no
mailto:hanne.vang@helse-finnmark.no
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Lokalsykehus for ca 47 000 innbyggere. 
 
Barn som pårørende i klinikk Hammerfest (somatikk)  
Barn i Nord, Trine Lise Edvardsen, kvalitetsrådgiver 
 
 
 
 
Klinikk psykisk helse og rus 
 
Barn i Nord, Hanne Vang, VOP Alta  
 
Klinikken består av en rekke distriktspsykiatriske enheter spredt over hele Finnmark  
DPS Vest-Finnmark, VOP Alta, Døgnenheten Jansnes, Talvik 
DPS Øst-Finnmark, Tana helsesenter, VOP Kirkenes, VOP Tana, Døgnenhet Tana  
SANKS(Samisk nasjonalt kompetansesenter) DPS Midt-Finnmark. 
 
 
DPS Vest- Finnmark(Hammerfest) 
BAPS-prosjektet (Barn Av Psykisk Syke) ble etablert i 2008 som et samarbeid mellom 
voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien. 1-årig prosjekt med midler fra Helse 
Finnmark. Formål: sikre barne- og familieperspektivet innen voksenpsykiatrien. De har laget 
en rutine og samtaleveileder med konkrete råd og etablert et familiefokus der BUP er med på 
samtaler med pårørende. Link til omtale BarnsBeste.   Prosjektrapport, Sammen for barnet.   
Rutine og samtaleveileder. 
 
Kommunale tiltak og samarbeidstiltak 
Hammerfest kommune har deltatt i skoleringen av barneansvarlige, og kommunen har utviklet 
en egen strategiplan for arbeidet med barn som pårørende, og samarbeider nært med 
helseforetaket. Modellutviklingen kan være av interesse for andre.  
  
  
SANKS/ DPS- Midt Finnmark 
SAMISK NASJONALT KOMPETANSESENTER. SANKS er delt inn i tre avdelinger: 
1. Avdeling psykisk helsevern for voksne (Lakselv):  
Voksenpsykiatrisk Poliklinikk (VPP), Døgnenheten, Ambulant akutteam  
 2. Avdeling psykisk helsevern for barn og unge (Karasjok): 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Ambulant team Midt-Øst, Familieavdeling, 
Samisk Ungdomspsykiatrisk Team (PUT), Ungdomspsykiatrisk enhet.  
 3. Avdeling for forskning og utvikling 
 
Fra 2008 begynte ansatte i SANKS å tilby innlagte pasienter med barn under 18 år å få en 
samtale om det å være forelder og ha en psykisk lidelse, og om hva som kan forebygge at 
barna får plager ifht. dette. Det leveres ut brosjyrer, også til dem som ikke ønsker samtale. De 
har mest erfaring med samtaler med den innlagte pasienten, men tilbyr også familiesamtaler.  
 
De deltar også på Tverrfaglig team med Porsanger kommune der også SANKS avd. for barn 
v/ BUP, PUT deltar. SANKS avd. for voksne har ansvar for 4 andre kommuner der de 
foreløpig ikke deltar i slikt arbeide. VPP Lakselv og familieavdelingen i Karasjok har drevet 
internundervisning, og gjennomført skolering i Karasjok, Kautokeino og Porsanger for 

http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Prosjektrapport%20-%20sammen%20for%20barnet%20-%20Baps-prosjektet.pdf
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helsesøstre, PPT, barnevern, lærere, assistenter og førskolelærere. I tillegg undervist på 
fagdag ved SANKS høsten 2009, der alle kommuner i opptaksområdet var invitert.  
Link til omtale BarnsBeste 
 
Kommunale tiltak og samarbeidstiltak 
Porsanger kommune arbeider for å utvikle forebyggende enhet, samle kommunale 
hjelpeinstanser i familiesenter. Kommunene har tverrfaglig team, der spesialisthelsetjenesten 
deltar. Link til omtale hos BarnsBeste, link til prosjektskisse.  
  
 
Klinikk Kirkenes 
Lokalsykehus for ca 26000 innbyggere. 
 
Barn som pårørende i Klinikk Kirkenes(somatikk) 
Barn i Nord, Linn Marita Nilsen, Kreftavdelingen 
 
Klinikken strevde med å få oppnevnt koordinator, og barneansvarlige i enhetene, noe som har 
forsinket planleggingen av skolering. De er nå godt i gang med arbeidet og del 2 av skolering 
av barneansvarlige gjennomføres desember 2011.  
 
 
Kommunale tiltak og samarbeidstiltak 
Vadsø kommune har familiesenter. 
De har opprettet ei kompetansegruppe for barnehage og skole som samles hver 6 uke. Det er 
også etablert et familiefokus i Vadsø fengsel, og besøksrom m/ leker.  
 
2 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 
Universitetssykehus for Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) med ca 500 000 
innbyggere, og lokalsykehus for Tromsø kommune med ca 65 000 innbyggere og Troms 
fylke med 125 000 innbyggere.  
 
UNN har gjennomgående klinikkledelse med 10 klinikker som har ansvar for arbeidet i 3 
sykehus og flere senter for psykisk helse. De distriktspsykiatriske sentrene er samlet under 
allmennpsykatrisk klinikk.  
 
UNN Tromsø 
Lokalsykehus for ca 65 000 innbyggere. 
 
Senter for psykisk helse Nord-Troms, Storslett 
Senteret har over flere år arbeidet med fokus på temaet. Les mer i reportasje. 
  
Sped- og småbarnsteamet i Nord-Troms 
Små i Nord, psykolog Karin Spirdal  
De arbeider med et særlig fokus på de minste barna. Høsten 2011 arrangeres et kurs i 
samarbeid mellom Sped- og småbarnsteamet, Nettverk for kvinner og rus, 
Modellkommuneforsøket og Region og kompetansesenter for barn og unge(RKBU). 
De samarbeider om kompetanseutvikling i kommunene Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og 
Nordreisa.  
 

http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Omtale%20Familieterapi%20p%C3%A5%20vidda%20BarnsBeste%202009.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Omtale%20Samordnet%20i%20landets%20tredje%20st%C3%B8rste%20kommune%20BarnsBeste%202009.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Prosjektskisse%20Porsanger%202009%20Forebyggende%20enhet.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Spirdal%2C%20Nord%20Troms%20Psykisk_nyhetsbrev_4_2008.pdf
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Senter for psykisk helse Midt-Troms, Silsand 
 
UNN Narvik 
Lokalsykehus for ca 31 000 innbyggere. 
UNN Narvik, Psykisk Helsevern 
 
UNN Harstad 
Lokalsykehus for ca 35 000 innbyggere. 
Psykiatrisk senter for Sør-Troms, Harstad 
Harstad etablerte i 2005 en gruppe med 3 ressurspersoner som har arbeidet med oppfølging av 
pasienter med barn. Les om deres erfaringer 
  
Psykisk helse, forskning og utredningsenheten PHUA, gjennomførte et prosjekt i psykiatrien 
2002-2004. Punktkartlegging av antall foreldre, innførte intervjuguide for pasienter med barn, 
innredning av besøksleilighet, sjekkliste for ivaretakelse av barn som besøker innlagte 
foreldre, se Rapport ”Barneperspektivet” 2006. Rapporten konkluderer med at bortsett fra 
opprettelse av besøksleilighet ble ikke anbefalingene fra prosjektgruppen fulgt opp. 
 
Organisering av arbeidet med barn som pårørende 
FøreVar prosjektet og styringsgruppen inviterte ledelsen ved UNN til et orienteringsmøte 
høsten 2009. UNN valgte å forankre implementeringen av arbeidet med Barn som pårørende i 
Fag- og forskningssenteret. 
 
Barn i Nord Unni Kåsereff  fagrådgiver.                                                             
Fagrådgiver Unni Kåsereff har koordinert implementeringen i UNN Tromsø i nært samarbeid 
med klinikkene. Alle klinikkene har oppnevnt klinikkbarneansvarlige. Disse deltar i en 
arbeidsgruppe som koordinerer arbeidet med implementeringen i sine klinikker. 
Barn i Nord, Operasjon og intensiv klinikken, Per Erling Bakkelund 
Barn i Nord, Nevro- og ortopedi klinikken, Gunn Skøyen 
Barn i Nord, Medisinsk klinikk, Aud Aspvik 
Barn i Nord, Hjerte og lungeklinikken, Ann Karin Aasvik 
Barn i Nord, Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse, Eva Jensaas 
Barn i Nord, Merete Giæver, BUK 
Barn i Nord, Rehab. klinikken, Brit Johansen 
Barn i Nord, Akuttklinikken, Lisa Johansen 
Barn i Nord, Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Grethe Hauboff 
Barn i Nord, Allmenpsykiatrisk klinikk Elin Madsen 
 
Brukerorganisasjoner og erfaringskonsulent 
Barn i Nord, Tromsø og omegn DPS, erfaringskonsulent Astrid Weber. 
Barn i Nord, Kreftforeningen, Janne Hessen.    
Kreftforeningen har i mange år samarbeidet med UNN, med kurs og opplæring 
ressursgrupper. Link til kreftforeningen.  
 
Skolering 
Fagrådgiver ved UNN og FøreVar – prosjektet gjennomførte i 2010 skolering av de 
barneansvarlige, 2+2 dager, derav 1 dag for ledere. 
 
 

http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Erfaringer%20fra%20Harstad%202009.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Prosjektrapport%20Troms%C3%B8%202006%20Barneperspektivet.pdf
mailto:unni.kasereff@unn.no
mailto:%20astrid.karine.weber@unn.no
mailto:%20Janne.hessen@kreftforeningen.no
http://www.kreftforeningen.no/
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Februar 2011 var det 91 barneansvarlige; somatikk 40, rus/ spes. psykiatri 11, 
allmennpsykiatri 40. 
  
Sped- og småbarnsteam i Tromsø 
Det ble i 2008 etablert sped- og småbarnsteam ved BUP. De arbeider med 
kompetanseutvikling, men har strevd med å få avsatt tid til oppbygging av teamet p.g.a. 
inntjenings- og tiltakskrav.  Tidligere leder for teamet, Kåre Olafsen, har forsket på premature 
barn. Les mer om Kåre Olafsen og hans publikasjoner. 
 
  
Kommunale prosjekter og samarbeidsprosjekter 
 
Modellkommuneforsøket i Tromsø kommune. 
Prosjektleder er Bente Høiseth 
Tromsø kommune er en av 26 Modellkommuner i Norge. Modellkommuneforsøket er et 
utviklingsarbeid i forhold til å utvike gode modeller for tidlig identifisering og systematisk 
oppfølging av barn av psykisk syke og rusavhengige mellom 0 og 6 år. I Tromsø kommune 
har vi et tverrfaglig fokus i arbeidet, og jobber blant annet med kompetanseheving i forhold til 
førskolebarn i samarbeid med RKBU, etablering av tverrfaglige verksteder, innføring av 
barneansvarlige i kommunen, utvikling av gode rutiner, utvikling av familiegrupper og 
etablering av Familiens hus.  Les mer.  Årsrapport for modellkommuneforsøket Tromsø 
kommune 2009 
 
Modellkommuneforsøket i Nordreisa kommune 
Prosjektleder Elin Vangen.  Prosjektet samarbeider med sped- og småbarnstemaet i Nord 
Troms, og de arrangerer høsten 2011 et kurs med fokus på de minste barna.   
 
3. Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF betjener et område på ca 131 000 innbyggere og har hovedkontor i 
Bodø. Her ligger foretakets to største sykehus, et somatisk og et psykiatrisk sykehus samt 
distriktspsykiatrisk senter. I Lofoten er det lokalsykehus på Gravdal og i Vesterålen 
lokalsykehus på Stokmarknes. Begge stedene er det også distriktspsykiatriske senter. Det er 
psykiatriske poliklinikker og behandlingstilbud på Gravdal, Svolvær, Andenes, Straume, 
Fauske, Ørnes, Sørfold og Saltdal. I Lødingen er det rehabiliteringsenhet, hovedsakelig for 
slagpasienter.  
  
Nordlandssykehuset, Bodø 
Lokalsykehus for ca 80 000 innbyggere. 
  
Barn som pårørende prosjektet i Helse Nord, er plassert ved Fagavdelingen, Seksjon for 
kunnskapsbygging. Denne seksjonen har ansvar for kompetanseutvikling i helseforetaket i 
forhold til psykiatri og somatikk, samt lærings- og mestringssenteret. 
Nordlandssykehuset var pilotsykehus for utvikling av satsingen på Barn som pårørende i 
Helse Nord, og oppnevning av barneansvarlige startet i 2009. De barneansvarlige deltok i 
pilotskolering av barneansvarlige i regi av BarnsBeste høsten 2009- våren 2010. De 
barneansvarlige er organisert i 5 grupper etter geografi, med hver sin koordinator;  
Somatikk Bodø, Psykiatri/rus Bodø, Psykiatri/rus Salten, psykiatri/rus/somatikk Vesterålen, 
psykiatri/rus/somatikk Lofoten. 
 

http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/$all/3C365609284490C5C1257570002AE20E
mailto:bente.hoiseth@tromso.kommune.no
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Modellkommunefors%C3%B8ket_Troms%C3%B8_BenteH%C3%B8iset.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/%C3%85rsrapportering%20modell%20troms%C3%B8%202009.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/%C3%85rsrapportering%20modell%20troms%C3%B8%202009.pdf
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Februar 2011 var det totalt 65 barneansvarlige i Nordlandssykehuset; somatikk 24, 
psykiatri/ rus 41. 
 
Seksjon for kunnskapsbygging har arbeidet aktivt i forhold til sped- og småbarns-satsingen i 
nær kontakt med regional koordinator i Tromsø. 
I 2010 og 2011 gjennomførte Nordlandssykehuset et kompetansehevende program om barn 
og tilknytning v/ rådgiver Inger Simonsen   Link til nettside/ program.   
Inger Simonsen koordinerer Små i Nord satsingen ved Nordlandssykehuset og leder det 
regionale sekretariatet for Små i Nord. Les mer om det regionale sekretariatet. 
  
Barn som pårørende i somatikken 
Barn i Nord, leder for ressursgruppe: Gøril Johnsen. 
Gøril Johnsen har siden 2002 arbeidet med- og undervist om temaet barn som pårørende når 
foreldre har kreft. I 2007 var hun prosjektleder(50 %), for et prosjekt i samarbeid med 
kreftforeningen. Hun har utviklet en informasjonsbrosjyre og etablert en ressursgruppe med 
fagpersoner fra flere ulike enheter. Disse møtes 2 g. pr. halvår og har også etablert et 
samarbeid med kommunen. Denne gruppen er nå blitt formelt oppnevnt som barneansvarlige 
og er utvidet med flere representanter. 
Last ned omtale av prosjektet, prosjektplan og informasjonsbrosjyren barn som pårørende. 
  
I 2004-2007 ble det gjennomført et prosjekt i regi av Brystkreftforeningen med kurs, 
temadager og fokus på samtaler med barn. Det ble etablert familiekontakten, som tilbyr 
kontakt og råd fra frivillige når mor har brystkreft. Foreldre med brystkreft mottar mappe med 
informasjon. Det ble utarbeidet en handlingsplan for håndtering av sykdom hos foreldre og 
barn til bruk i skolen. 
  
Barn som pårørende, psykiatri/ rus 
Barn i Nord, leder for gruppe av barneansvarlige Hildur Gunnarsdottir. 
Ved Nordlandssykehuset har ulike ressurspersoner har arbeidet med denne tematikken siden 
midt på 90-tallet. Allmennpsykiatrisk avdeling har jevnlig undervisningstilbud til pasienter 
vedr. foreldrerollen. De gjennomfører pårørende- dager for innlagte pasienter i 
traumebehandling, der partner og barn inviteres til 2 dager samling/ samtale/ kurs. Dette 
inkluderer også samtale med barna. Kontaktperson: Barne- og voksenpsykiater  Kristin 
Stavnes . Ved rehabiliteringsavdelingen gjennomføres et også jevnlig pårørende-dager. 
 
Barn som pårørende ved Salten Psykiatriske Senter 
Barn i Nord, kontaktperson Ian Dawson  
Det ble etablert et samarbeid mellom BUP og Salten DPS i 2003. 
Dette resulterte i besøksrom til familier, innføring av rutine med kartleggingsskjema for 
pasienters barn og det ble etablert ressurspersoner i ulike enheter. 
Arbeidet var delvis smuldret opp over tid og det var personavhengig om det ble fulgt opp. 
Arbeidet ble revitalisert i januar 2008, med etablering av barneansvarlige ved alle enheter. Fra 
2003 har det vært drevet foreldregruppe for innlagte pasienter med fokus på foreldrerollen og 
barns behov. Last ned invitasjonsbrosjyre.   
  
Sped- og småbarnsteamet ved barne– og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP 
Små i Nord, leder for sped- og småbarnsteam: Sari Venalainen. 
Sped- og småbarnsteam ble etablert høsten 2008. 
Høsten 2009 ble det etablert et konsultasjonsteam mellom BUP og BUF- etat. 

mailto:Inger.simonsen@nlsh.no
http://www.nlsh.no/kalender-kompetanseutvikling-internett/naerhet-og-vekst-1-samling-article70743-4130.html
mailto:%20Goril.johnsen@nlsh.no
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Omtale%20Familiesatsingen%20i%20Nordland%20-%20Intranett%202007.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Prosjektplan%20Familiesatsningen%20i%20Nordland%20Kreftforeningen%202007.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Informasjonsbrosjyren%20%20barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende%2C%20Nordlandssyke-%20huset%20og%20Kreftforeningen%202007.pdf
mailto:hildur.gunnarsdottir@nlsh.no
mailto:kristin.stavnes@nlsh.no
mailto:kristin.stavnes@nlsh.no
mailto:Ian.dawson@nlsh.no
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Brosjyre%20invitasjon%20til%20%20foreldregruppe%20Salten.pdf
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Det er etablert et samarbeid med VOP, der alle gravide og foreldre med barn mellom 0-3 år 
som kommer til polikliniske samtaler skal tilbys en fellessamtale med fokus på foreldrerollen 
og barnets utvikling. 
  
Læring og mestring av depresjon i familier 
Kontaktperson: Karin Stavang  BUP. 
Kontaktperson: Lena Karlson  LMS. 
BUP gjennomførte våren 2009 et kurs til deprimerte ungdommer og deres familier. Kurset er 
et ledd i en modellutvikling i samarbeid med BUP, VOP, Lærings og mestringssenteret LMS 
og Voksne for barn.  Les avisomtale   Last ned program 
  
Kvinne/ barn klinikken 
Små i Nord, kontaktperson: Hanne Høyvik, 
Mars 2009 ble det etablert 2 kontaktpersoner for barne- og familiefokus. 
Klinikken har etablert et samarbeid med Seksjon for kunnskapsbygging, Inger Simonsen. 
Det gjennomføres i 2010 og 2011 flere kurs for å øke kompetansen på tidlig tilknytning og 
premature barn. 
  
Kommunale prosjekter og samarbeidsprosjekter 
  
Modellkommuneforsøket i Bodø  
Prosjektleder jordmor Liv Kristin Olsen. 
Kommunepsykolog Cathrine Hunstad Ulriksen. 
Bodø kommune er modellkommune for tiltak for barn med psykisk syke og 
rusmiddelavhengige foreldre 0-6 år, og arbeider aktivt med å utvikle samarbeid rutiner og 
tiltak. Bodø har i flere år hatt familiesenter med åpen barnehage og flere faggrupper som er 
samlokalisert. Les mer om modellkommuneforsøket i Bodø 
  
Modellkommuneforsøket i Fauske 
Prosjektleder Hilde Pedersen.   
Barneansvarlig i kommunen Reidun Storli   
Fauske kommune er modellkommune for barn 0-6 år og arbeider aktivt med kurs, tiltak og 
samarbeid med BUP og VOP om forebyggende tiltak. Fauske kommune har familiesenter. 
Presentasjon av modellkommuneforsøket i Fauske og Strategiplan 
   
Tirsdagstreffet i Bodø 
Kontaktperson:  Helsesøster Kjellaug Lea 
Tirsdagstreffet er et gruppetilbud ved familiesenteret på Mørkved, for foreldre med psykiske 
vansker og deres barn 0-12 år. De møtes på ettermiddagstid hver 14.dag.  Det er et samarbeid 
mellom Bodø kommune, oppvekst/kultur og helse/sosial, med veiledning fra BUP og 
FøreVar-prosjektet. Last ned invitasjonsbrosjyre, Vi ses på tirsdag, Evalueringsrapport/ 
masteroppgave v/ Bjørg Eva Skogøy 2009.  Artikkel i avisa Nordland 2007.  Artikkel i 
Psykisk Helse 2008. 
  
Prosjektsamarbeid med legetjenesten 
Kontaktperson: Oppvekstkoordinator i Bodø kommune Henny Aune.  
Prosjekt i Bodø. Undervisning for leger og utprøving av skjemaet: Henvisning til samtale om 
hjelp i foreldrerollen. Samarbeid mellom FøreVar- prosjektet, Nordlandssykehuset og Bodø 
kommune. Mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet med kr. 300 000 for 2009.  
Omtale i NRK radio 2009.   

mailto:%20karin.stavang@nlsh.no
mailto:lena.karlson@nlsh.no
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Omtale%20L%C3%A6ring%20og%20mestringskurs%20for%20ungdom%20med%20depresjon%20Avisa%20Nordland%202009.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Brosjyre%2C%20Invitasjon%20til%20l%C3%A6rings%20og%20mestringskurs%20for%20ungdom%20med%20depresjon.pdf
mailto:hanne.hoyvik@nlsh.no
mailto:Liv.Kristin.Olsen@bodo.kommune.no
mailto:cathrine.hunstad.ulriksen@bodo.kommune.no
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/InfoModellkommunefors%C3%B8ket1%20_3.pdf
mailto:hilde.pedersen@fauske.kommune.no
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Brosjyre%2C%20invitasjon%20til%20%20tirsdagstreff.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Prosjekt%20Tirsdagstreffet%20-%20Masteroppgave%20-%20Vi%20ses%20p%C3%A5%20Tirsdag%20-%20Erfaringer%20med%20gruppetilbud%20for%20foreldre%20og%20barn%200-12.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Prosjekt%20Tirsdagstreffet%20-%20Masteroppgave%20-%20Vi%20ses%20p%C3%A5%20Tirsdag%20-%20Erfaringer%20med%20gruppetilbud%20for%20foreldre%20og%20barn%200-12.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Omtale%20Tirsdagstreffen%20AN%202008.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Omtale%20Tirsdagstreffet%20Psykisk%20helse%205%202007.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Omtale%20Tirsdagstreffet%20Psykisk%20helse%205%202007.pdf
mailto:Henny.Aune@bodo.kommune.no
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Konsultasjonsteam for sped- og småbarn i risiko 
Fagteam Bodø: fagteam.bodo@bufetat.no 
Konsultasjonsteamet ble opprettet i 2009 og er et samarbeid mellom BUP og BUF-etat. De gir 
tilbud om å drøfte bekymringssaker for alle som har kontakt med sped- og småbarnsfamilier. 
Målsettingen er å oppnå en raskere hjelp og råd om bedre koordinering av tiltak av god faglig 
kvalitet for aldersgruppen 0-6 år. De har en informasjonsbrosjyre om tiltaket. 
  
Nordlandssykehuset, Vesterålen 
Lokalsykehus for ca 30 000 innbyggere. 
  
Barn som pårørende i Vesterålen 
Barn i Nord, kontaktperson Hege Malvik 
I 2009 ble det etablert en gruppe med barneansvarlige Vesterålen, på tvers av psykiatri, rus og 
somatikk.   
  
Sped- og småbarnsteam ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP 
Små i Nord, leder for sped- og småbarnsteam, psykolog Elsa Risjord. 
I Vesterålen har de god kompetanse på arbeid med sped- og småbarn og har arbeidet aktivt 
med samarbeid om de minste barna i mange år. De har erfaring med konsultasjonsteam 
mellom BUP og BUF-etat over flere år.  
  
Nordlandssykehuset, Lofoten 
Lokalsykehus for ca 23 000 innbyggere, 
  
Barn som pårørende i Lofoten 
Barn i Nord, barneansvarlig: klinisk sosionom Bente Tetlie. 
Barneansvarlig i Lofoten har etablert en ressursgruppe på tvers av rus, psykiatri og somatikk. 
   
Sped- og småbarnsteam ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP 
Små i Nord, leder for sped- og småbarnsteamet: Solveig Laupstad. 
Sped- og småbarnsteamet ble etablert høsten 2008 og arbeider med å bygge opp kompetanse 
og utvikle samarbeid. 
 
4. Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset ligger i et område med 76 500 innbyggere og består av tre lokalsykehus 
i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen, med hovedkontor i Mo i Rana. Sykehusenhetene har 
både somatiske og psykiatriske avdelinger. I tillegg har foretaket rehabiliteringsenhet i 
Sømna.  
 
Tidligere arbeid med barn som pårørende 
Flere mindre grupper har hatt fokus på temaet uten at arbeidet har vært systematisert.  
I Mosjøen utviklet de Barnas Time tidlig på 90-tallet, et samtaletilbud for barn når foreldre 
var innlagt i psykiatrien. I Sandnessjøen var det også igangsatt et arbeid.  
 
Organisering 
FøreVar- prosjektet hadde høsten 2010 et orienteringsmøte pr. telematikk med fagdirektør og 
informasjonssjef, om behovet for å få oppnevnt flere barneansvarlige. Helgelandssykehuset 
har oppnevnt Anny Næstby, til å koordinere arbeidet med barn som pårørende i 
helseforetaket. Hun leder også det lokale arbeidet på psykiatrisk senter Mosjøen.  

mailto:fagteam.bodo@bufetat.no
mailto:hege.marie.malvik@nlsh.no
mailto:elsa.risjord@nlsh.no
mailto:%20Bente.tetlie@nlsh.no
mailto:solveig.laupstad@nlsh.no
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I tillegg er det oppnevnt 5 personer som leder grupper av barneansvarlige; 1 somatikk 
Mosjøen, 1 somatikk og 1 psykiatri/rus Rana og 1 somatikk og 1 psykiatri/rus Sandnessjøen.  
 
Febr. 2011 var det 30 barneansvarlige; fordelt på somatikk 13 og psykiatri/ rus 17. 
  
Skolering 
Første halvår 2011 ble det gjennomført 2 +2 dager skolering av de barneansvarlige, derav en 
dag med lederne, en samling i Mosjøen og en i Sandnessjøen.    
 
Helgelandssykehuset Rana 
Lokalsykehus for ca 34 000 innbyggere.  
 
Barn som pårørende i somatikken 
Barn i Nord, kontaktperson Heidi Meisjordskar, barnepoliklinikken 
 
Barn som pårørende i psykisk helse og rus  
Barn i Nord, kontaktperson Sylva Krogh, VOP, psykiatrisk senter 
 
Lærings og mestringssenteret, LMS 
Kontaktperson: Tove Lill Falstad LMS 
  
Voksenpsykiatri/ BUP/ LMS etablerte i 2007 et samarbeider med kommunen om gruppetilbud 
for barn 9-13 år,  SMIL -prosjektet.  Prosjekter er avsluttet. Sluttrapport SMIL 2010.   
Les omtale av prosjektet.   SMIL- brosjyre. 
Lærings og mestringssenteret, LMS samarbeidet i 2008 med Kreftforeningen om en fagdag 
for ansatte i sykehus og kommune om barn som er pårørende til kreftsyke. 
 
Kommunale prosjekter og tverrfaglig samarbeid 
Kontaktperson: Berit Nonskar, familiesenteret. 
Kontaktperson: Kirsten Ellingbø, psykiatrikontoret. 
Familiesenteret i Rana arbeider med flere tiltak for barn som er pårørende og har erfaring med 
drift av foreldre-/barn grupper, også SMIL-gruppe. Les presentasjon.  
  
 
Helgelandssykehuset Mosjøen 
Lokalsykehus for ca 16 500 innbyggere. 
 
Barn som pårørende i somatikken 
Barn i Nord, kontaktperson Anne Karen Vasdal 
 
Barn som pårørende psykiatri/ rus  
Barn i Nord, kontaktperson Anny Næstby, psykiatrisk senter 
 
 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
Lokalsykehus for ca 26 000 innbyggere. 
 
Barn som pårørende i somatikken  
Barn i Nord, Tanja Johnsen, Kirurgisk avdeling. 
 

mailto:heidi.meisfjordskar@helgelandssykehuset.no
mailto:sylva.krogh@helgelandssykehuset.no
mailto:Tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/SLUTTRAPPORT_SMIL_2010.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Brosjyre%2C%20Invitasjon%20til%20SMIL%20grupper.pdf
mailto:berit.nonskar@rana.kommune.no
mailto:kirsten.ellingbo@rana.kommune.no
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Barn som pårørende i psykiatri/rus, Psykiatrisk senter Ytre Helgeland 
Barn i Nord, Beate Henriksen, VOP 
Det er etablert en samarbeidsgruppe på 4 personer mellom VOP og BUP. Prosjektet "Barn 
som pårørende" på Ytre Helgeland arbeider med implementering av nye rutiner, skolering i 
Barnas Time og samarbeid om informasjonssamtaler til foreldre og barn.  
De arbeider i nettverk, og har jevnelige møter med kommune, førstelinjetjeneste og 
somatikken for å forbedre samarbeidet mellom innstanser og for å fremme tidlige tiltak i alle 
ledd.  Les prosjektbeskrivelse 
 
Sped- og småbarnsteam ved BUP 
Det er ikke etablert team, men det har vært et miljø som har forsøkt å utvikle kompetanse, og 
flere har deltatt i telematikkmøter i Små i Nord.  Kontaktperson Hilde Mari Salamonsen 
 
5. Andre aktører i Nord- Norge 
Fylkeskommunale folkehelserådgivere, Fylkesmannen, KoRus, RKBU, BUF-etat, kommuner,   
og frivillige organisasjoner har satsinger som delvis overlapper eller har linker til dette feltet. 
Det er en stor utfordring å bli kjent med de ulike aktørenes oppdrag og utvikle et samarbeid.   
 
Regionale konferanser 2009, 2010 og 2011.  
Helsedirektoratet ga i 2009 og 2010 parallelle oppdrag til flere instanser om å arrangere 
regionale konferanser for å implementere lovendringen og orientere om nye veiledere.  
Det ble nedsatt en bred arbeidsgruppe, som etter hvert har blitt utvidet med andre aktører.  
I 2011 arrangerte gruppen på eget initiativ en felles regional konferanse.  
Arbeidsgruppen har bestått av Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark. BUF-etat, KS, 
Helse Nord, RKBU, KoRus Nord, RVTS og BarnsBeste.   
Høsten 2012 planlegges en regional konferanse i samarbeid mellom legeforeningen og  
Helse Nord.  
 
Regionsenteret for barn og unge, RKBU(tidl. RBUP, Tromsø 
RKBU(tidl. RBUP) har tidligere gjennomført et arbeid med modelldistrikt, med fokus på 
forebygging og samhandling. De har et ansvar for å spre modellen Familiens hus 
(familiesenter), som er en anbefalt modell for samlokalisering av helsetjenester i kommunene.  
Les mer på www.rkbu.no. De driver også et nettsted som evaluerer forebyggende tiltak. 
www.ungsinn.no 
 
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 
RVTS Nord bidrar til kompetanseheving innen  flyktninghelse og tvungen migrasjon, vold og 
seksuelle overgrep, samt innen selvmordsproblematikk. De driver undervisning, konsultasjon 
og nettverksarbeid i hele Nord–Norge, inkludert Svalbard.  
RVTS Nord er en ressurs for alle, som i sitt arbeid ønsker mer kompetanse på disse områdene 
og arbeider på tvers av etater og sektorer. www.rvts.no/nord 
   
Fylkesmannen i Troms 
Fylkesmannen i Troms har gjennomført en stor satsing rettet mot kommunene for å fokusere 
på hvordan kommunene ivaretar FNs barnekonvensjon. De støtter en rekke tiltak i 
kommunene, og har arbeidet mye mot ordførere og rådmenn for å sette fokus på barn og unge.  
Les mer om arbeidet på deres nettside www.sjumilssteget.no 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Nordland planlegger å gjennomføre deler av modellen sjumilssteget.  

http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/PROSJEKTBESKRIVELSE%20Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende_Sandnessj%C3%B8en.pdf
mailto:hilde.mari.salamonsen@sasyk.nl.no
http://www2.uit.no/www/ansatte/organisasjon/prosjekterogsentre/artikkel?p_document_id=66098&p_dimension_id=30332
http://www.rkbu.no/
http://www.ungsinn.no/
http://www.rvts.no/nord
http://www.sjumilssteget.no/
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De har gjennomført et stort forebyggende prosjekt ”ungdom i svevet” i samarbeid med en 
rekke kommuner. De har nå fått videre prosjektmidler til å spre erfaringene med prosjektet 
også til andre deler av landet.  
 
Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark 
 
Kompetansesenteret rus, KoRus Nord 
Regionalt kompetansesenter for rus ligger i Narvik. De driver et arbeid i forhold til 
forebygging på rusområdet, og driver bl.a. ansvaret for å implementere veilederen ”Fra 
bekymring til handling”. Les mer om deres arbeid  KoRus (Komptetansesenteret Rus) i Narvik 
og  www.forebygging.no.   
 
Valnesfjord Helseportsenter (3 mil fra Bodø) 
Senteret gir et tilbud til hele Nord Norge. I 2010 gjennomførte de prosjektet ”Tid til familien”, 
med 3 ukers tilbud til pasienter med MS og slag, med midler fra helsedirektoratet.   
Partner og barn ble invitert til en familieuke.  FøreVar – prosjektet har bidratt med 1 dags 
skolering om lovendringen om barn som pårørende til Helsesportssenterets ansatte før de 
startet opp.  Gjennom ”Tid for familien ” har Helsesportsenteret gjort svært spennende 
erfaringer fra arbeidet med pasienter med alvorlige somatisk sykdom og skade. Les mer i; 
Artikkel og sluttrapport.  
 
 Viken Senter (Bardu kommune i Troms) 
Tilbudet legger vekt på klinisk/faglig behandling, og i tillegg tilbud om rekreasjon, kurs, 
samtaler og forskning. Ut fra et kristent, helhetlig menneskesyn, og med landsdelens særskilte 
behov for øye, skal stedet utvikles til et kompetansesenter på å forstå eksistensielle og 
åndelige spørsmåls betydning for utvikling og behandling av mennesker med angst, depresjon 
og samlivsproblemer. 

Viken har et særlig fokus på etniske forhold og minoritets-problematikk, tilbud tilpasset 
Forsvarets personell og deres familier, og et utvidet familietilbud til enslige med barn. 
Tilbudet er åpent for alle, uansett tro, tilhørighet og bakgrunn. De tar imot pasienter og 
besøkende fra hele landet. Familieenheten har tilbud på 8-12 uker. www.vikensenter.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2527
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=3841
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=1870
http://www.unn.no/korus-nord-kompetansesenter/category16195.html
http://www.forebygging.no/
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20pårørende/Pdf%20filer/Rapport%20Tid%20for%20familien%20-når%20barn%20er%20pårørende.pdf
http://www.vikensenter.no/
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