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Til: KD-RETHOS
Emne: Respons på  Høring RETHOS fase1

 Høringssvaret kommer fra

o Statlig etat

 Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune,

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o BarnsBeste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

 Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene 

du vil gi innspill på. Det må velges minst en.)

o Barnevernspedagogutdanningen

o Ergoterapeututdanningen

o Fysioterapeututdanningen

o Sykepleierutdanningen

o Vernepleierutdanningen

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til

retningslinje?

o BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

savner kompetanse på hvordan foreldre og søskens helseproblemer

og død påvirker barn og unge i familien Rapport IS-0522 Barn som

pårørende – resultater fra en multisenterstudie

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1025/Bar

n%20som%20p%c3%a5r%c3%b8rende-IS-0522.pdf barnsbeste.no 
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retningslinje?

o BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

savner kompetanse på hvordan foreldre og søskens helseproblemer

og død påvirker barn og unge i familien, og hvordan helsepersonell

kan bidra til at barn som er pårørende får informasjon og nødvendig

oppfølging. Helsepersonelloven § 10a Helsepersonells plikt til å bidra 

til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til foreldre eller

søsken Helsepersonelloven § 10b Helsepersonells plikt til å bidra til

å ivareta mindreårige barn som er etterlatte etter foreldre eller
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søsken Veileder IS-2587 Veileder om pårørende i helse- og 

omsorgstjenesten Rapport IS-0522 Barn som pårørende – resultater 

fra en multisenterstudie 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1025/Bar

n%20som%20p%c3%a5r%c3%b8rende-IS-0522.pdf 

www.barnsbeste.no 

https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste/ 
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