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Norsk Sykepleierforbund (NSF) er svært tilfreds med at barns rett til medvirkning og medbestemmelse nå foreslås 
ytterligere styrket. 

2. Barn sin rett til medvirkning og medbestemmelse etter pasient- og brukerrettighetsloven
2.3 Foreldre sin rett til å få informasjon
NSF støtter forslaget om at det foreslåtte unntaket skal gjelde for alle mindreårige og at det skal gå direkte frem av 
loven at barn har rett på informasjon. Denne endringen bidrar til tydeliggjøring, samkjøring og harmonisering med annet 
lovverk om barns rettigheter.

Vi støtter også forslaget som åpner for å gi barn under 12 år større medvirkning og råderett når det gjelder å ikke 
informere foreldre eller andre med foreldreansvar, i saker der det er til barnets beste at disse ikke får informasjonen.  
Barnet skal få si sin egen mening ut i fra alder og modenhet fra de er syv år. Dette ivaretar barn som forteller om vold og 
overgrep bedre enn tidligere, og det er større mulighet for at hjelpeapparatet kommer tidlig inn. Dette forslaget kan bidra 
til at barn som forteller eksempelvis helsesøster om alvorlige forhold, skal være trygge på at informasjon de gir i 
fortrolighet ikke automatisk når foreldrene. Det kan gi flere barn mot til å oppsøke skolehelsetjenesten med sine 
opplevelser. Det er viktig at en slik endring følges opp med god informasjon til helsepersonell om hvordan 
bestemmelsen skal vurderes og håndheves.

2.4 Avgrensa samtykkekompetanse for barn under 16 år
Forslaget om å harmonisere lovverk som gjelder barns rett til å si sin mening om helsespørsmål støttes, fordi det er med 
på å tydeliggjøre barns rettigheter. En naturlig følge av forslaget er at barn mellom 12-16 år også selv kan samtykke til 
helsehjelp der det er til barnets beste at foreldre/foresatte ikke informeres, jfr. tematikken over. Vi mener det bør gå 
direkte fram av loven at pasienter mellom 12 og 16 år har selvstendig samtykkekompetanse. Barneloven understreker 
at Når barnet er fylt 12 år, skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner. Det er viktig slik det presiseres, at det må 
legges vekt på barnets alder og modenhet og omfanget av behandlingen.  Melding til barnevernet må alltid vurderes.  

Det er stilt spørsmål ved om barn under 12 år bør få selvstendig samtykkekompetanse. Departementet går ikke inn for 
dette med begrunnelsen at barnevernet må kobles inn i slike saker og bidra til å «sikre barnets interesser med tanke på 
spørsmål om helsehjelp». NSF støtter dette forslaget, men er opptatt av at barnevernet innhenter helsefaglig 
kompetanse når slike vurderinger skal foretas.
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1 Barn som pårørende – Resultater fra en multisenterstudie, Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med flere, 2015
2 Kreftkoordinatorsatsingen, Hovedrapport 2015, Kreftforeningen
3 https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-og-levekar/helse-barn-og-ungdom/barn-som-parorende/ 

2.5 Barn sin rett til å bli hørt ved samtykke på vegne av barn
Vi støtter den foreslåtte tilpasningen mot Barnekonvensjonens art.12, slik at barn har rett på informasjon, få danne seg 
egne synspunkt og få sjanse til å si sin mening i helsespørsmål senest fra barnet fyller 7 år. Dette vil etter vårt syn også 
harmonere med Barnelovens § 31 Rett for barnet til å vere med på avgjerd.

3.Samtykke fra foreldre ved vaksinasjon av barn etter barnevaksinasjonsprogrammet
Spørsmål rundt vaksinering og samtykkepraksis har vært tematisert i helsesøstres fagmiljø i lang tid og Landsgruppen 
av helsesøstre NSF har etterspurt en avklaring fra myndighetsnivå. Den foreslåtte endringen er i tråd med det 
helsesøstre har signalisert ønske om; en tydeliggjøring av at barnevaksinasjonsprogrammet er å regne som helsehjelp 
og er en del av den daglige omsorgen for barn. Gjennom dette forslaget tydeliggjøres det at det er tilstrekkelig for 
helsesøster å innhente samtykke fra en av foreldrene eller andre som har foreldreansvaret for barnet. Dette er en viktig 
presisering som gir helsesøster klare rammer i sitt daglige arbeid, noe som igjen sikrer en mer ensartet praksis. 

Vi støtter at bestemmelsen reguleres spesifikt i nytt § 4-4 andre ledd i pasient- og brukerrettighetsloven.   

4. Ivaretakelse av barn som pårørende til søsken og etterlatte
De foreslåtte endringene ønskes varmt velkommen. Slik vi ser det, vil de kunne bety en vesentlig og etterlengtet 
styrking av ivaretakelsen av barn og unge i sårbare livssituasjoner. Multisenterstudien «Barn som pårørende»1 peker på 
at «Sykdom påvirker barns, foreldres og familiers situasjon i stor grad. Behovene for informasjon og tilpasset hjelp er 
betydelige, men i stor grad udekket.» Den peker også på at lovendringene i 2010 ikke i tilstrekkelig grad har ført til de 
planlagte endringene. Vi tror dagens foreslåtte endringer vil kunne rette opp mye av dette. 

Vi savner imidlertid forslag til en tydelig lovregulering av den kommunale helse- og omsorgstjenestens plikt på dette 
området, tilsvarende som for spesialisthelsetjenesten. Skal man lykkes med intensjonene, er det etter vårt syn 
nødvendig å få inn en bestemmelse også i helse- og omsorgstjenesteloven. Multisenterstudien peker på at 
Kommunehelsetjenesten følger bare delvis opp loven om barn som pårørende. Her ser det ut til å mangle systemer for 
identifisering og kartlegging tilpasset familier som lever med sykdom, og dermed mangler også hjelp til barn og familier. 
Dette er en beskrivelse vi basert på erfaring mener stemmer i stor grad. Dette burde tilsi behov for en tydeligere 
lovmessig forankring også for kommunehelsetjenesten. En kartlegging Kreftforeningen har gjort av 
kreftkoordinatorsatsingen2, viser at 62 prosent av kreftkoordinatorene har bidratt til at kommunen har fått rutiner for 
ivaretakelse av barn som pårørende. Pasientene etterspør i stor grad råd og veiledning om barn og unge som 
pårørende.

Forslaget må konkretiseres slik at barn uansett hvor de bor i Norge sikres samme tilbud. Alle kommuner må ha en eller 
flere barneansvarlige slik at barn blir fulgt opp ved alvorlig sykdom og dødsfall i familien, slik man har gjort det i blant 
annet Arendal kommune3. En barneansvarlig i kommunene kan etablere kontakt og nødvendig samarbeid, og følge opp 
barnet og familien hjemme. 

Et vesentlig suksesskriterium er derfor å sørge for at lovendringene følges opp med ressurser til koordinatorfunksjoner 
og barneansvarlige, og med informasjon til både helsepersonell og borgere. Tiltak for oppfølging av etterlatte barn og 
deres familier må være kunnskapsbasert og helse- og sosialpersonell må få mulighet til å utvikle nødvendig kunnskap 
og kompetanse. Miljøer som allerede jobber med dette i spesialisthelsetjenesten må benyttes som modeller. Gode 
eksempler er Senter for sorgstøtte på Ahus, og Sorgstøttetilbudet for barn og ungdom på OUS. 
Kommunehelsetjenesten må i tillegg ha planer og beredskap for hvordan slikt arbeid skal gjennomføres og hvem som 
har ansvar når barnefamilier rammes. Lovverket må være tydelig på dette ansvaret. 

5. Harmonisering av strafferammene for brudd på taushetsplikt
NSF har ikke hatt kapasitet til å vurdere forslagene i kapittel 5.
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6. Helsepersonellnemnda – forslag om å utvide delegasjonstilgangen
NSF ser behovet for å effektivisere saksbehandlingen i nemnda. Vi er imidlertid i tvil om nemndleder alene bør kunne 
vurdere om en sak reiser vesentlige tvilsspørsmål. En bedre løsning kan etter vårt syn være at to fra nemnda, og som 
representerer både juridisk og helsefaglig kompetanse, gjør slike vurderinger.

Kapitlene 7.-11
Ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari E. Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: Landsgruppen av helsesøstre NSF
Barnesykepleierforbundet NSF
Jordmorforbundet NSF
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