
























             VEDLEGG 4 

 
 

RUTINE FOR JOURNALFØRING AV INFORMASJON MINDREÅRIGE 
BARN – BARN SOM PÅRØRENDE 

 
Bakgrunn  Hvordan behandle og journalføre informasjon som 

omhandler mindreåringe barn (- 18) som pårørende  

 
Hva føres i (mor/far sin) 
journal. 
 
Informasjon som dokumenteres 
skal være nødvendig og 
relevant for helsehjelpen som 
gis.  
 

 Om vedkommende har mindreåringe barn. 
Barnets navn og alder. 

 Om ivaretakelse (barnets situasjon og behov) er 
drøftet.  
- Beskriv barnets faktiske situasjon. 
- Hvem ivaretar barnet (inkl familie) 
- Om det henvises til andre instanser  
- Om det henvises til barnevern 

 Om samtale med barnet/foreldre er gjennomført. 

 Få skriftlig samtykke til samarbeid med ulike nivå 
ift barn. 

Dette skal IKKE i journal  Det skal ikke føres eget journalnotat fra innholdet i 
samtaler med barnet/ungdommen som 
pårørende.  

 Trenger barnet/ungdommen helsetjenester 
opprettes egen journal  

Samtale med barnet. 
 
Det er ikke journalplikt på alle 
opplysninger barnet kommer 
med i pårørende samtaler. 

 Vurder om det behøves skriftliggjøring av 
opplysningene fra den enkelte samtale ift relevans 
og nødvendighet. 

 Barnets behov for konfidensialitet må vurderes.   

Ved mistanke om barnet lider 
under omsorgsvikt eller 
mishandling i hjemmet. 
 
 

 Ved mistanke skal det sendes  
bekymringmelding til barnevern. 
 

 Informer mor/far om plikt til å melde og at dette 
gjøres. Unntak er ved mistanke om vold eller 
seksuelle overgrep hvor foresatte ikke skal 
informeres om melding.  

Informasjonsflyt  
 
Sikre at det gis relevant og 
nødvendig informasjon ved: 
Innleggelser, utskrivlser og i 
relevante samarbeidsarenaer – 
ansvargrupper mm 
 
 

 Informasjonsutveksling skjer alltid etter skriftlig 
samtykke. 

 I innleggelseskriv og epikriser skal følgene punkt 
beskrives: 
- Barnas navn og alder 
- Barnas situasjon 
- Hvilken informasjon er gitt. 
- Beskrive oppfølging som er gitt, evt behov for 

videre oppfølging. 
- Sikre at melding er gitt til pasientansvarlig 

kontaktperson eller barneansvarlig for videre 
oppfølging 
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