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Høring - Høring av utredning om valgfri protokoll til FNs 

barnekonvensjon om en klagemekanisme 
 

Legeforeningen viser til høring av 19. juni 2013 om ovennevnte og avgir herved følgende 

høringsuttalelse.  

 

Høringsinstansene bes om innspill på utredningen som advokat Frode Elgesem har utarbeidet 

på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Utredningen er en analyse av mulige fordeler og 

ulemper ved eventuell norsk tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om 

individuell klagerett.  

 

Norge har tilsluttet seg barnekonvensjonen som har som overordnet formål at barns beste skal 

ivaretas som et grunnleggende hensyn. Med en individuell klagerett, vil det enkelte land 

kunne få tilbakemeldinger via klagesaksbehandling på egen tolkning og praksis vedrørende 

barns rettigheter.  

 

Legeforeningen er positiv til norsk tilslutning til protokollen om individuell klagerett.  

 

Utredningen vurderer hvilke rettigheter i konvensjonen det kan ventes klagesaker om og 

skriver at det er mye som tyder på at Norge kan vente klager vedrørende barns rettigheter 

innen utlendingsfeltet.  

 

Legeforeningen er opptatt av å styrke rettighetene til helsehjelp til papirløse innvandrere 

generelt, og barn spesielt. Mange papirløse innvandrere i Norge lever under uverdige forhold 

og sliter med somatisk og psykisk sykdom, stress og ensomhet. Å leve uten lovlig opphold er 

svært vanskelig, og den utrygge situasjonen skaper og opprettholder helseproblemer. 

Nødvendig helsehjelp er derfor vesentlig for deres evne til å håndtere egen situasjon, også i 

forhold til mulig retur. Det er et problem at papirløse innvandrere unnlater å oppsøke 

helsetjenesten av frykt for å bli registrert eller for at helsepersonell "angir" dem til 

myndighetene. 



 

 

Legeforeningen mener at:  

 Rett til helsetjenester må springe ut fra individets medisinske behov, våre 

internasjonale forpliktelser og ikke innvandringsregulerende hensyn. 

 Den aktuelle gruppen må gjøres kjent med sine rettigheter, om helsepersonellets 

taushetsplikt og helsevesenets organisering generelt. Helsepersonell må kjenne sin 

plikt til å yte hjelp ved akutt sykdom. 

 Barn i gruppen papirløse innvandrere er en særlig utsatt gruppe, og er i stor grad 

forhindret fra å motta nødvendig helsehjelp, på grunn av foreldres frykt for å bli 

oppdaget. FNs barnekonvensjon gjelder alle barn, og staten er gjennom denne 

forpliktet til å sørge for at barn ikke blir diskriminert. 

 Myndighetene må etablere praktiske ordninger som gir gruppen tilgang til helsehjelp 

og medisiner på linje med alle andre i Norge dersom de ikke er betalingsdyktige. 

Først da er denne gruppen sikret reell tilgang på grunnleggende helsetjenester. 

En individuell klageordning for barn vil kunne være et viktig virkemiddel for å oppnå styrket 

vern for denne gruppen.  

 

Innføring av nye prosessuelle rettigheter må alltid vurderes mot hvilke konsekvenser dette får 

for ressursbruken i helsetjenesten. I den grad helsepersonell gis administrative oppgaver går 

dette på bekostning av tid til pasientbehandling. I dette tilfellet er det ikke grunn til å tro at 

forslaget vil innebære merarbeid for helsetjenesten i særlig grad. Det følger av protokollen at 

alle nasjonale rettsmidler må være uttømt for at Barnekomiteen skal behandle en klagesak 

mot Norge. Med dette menes at alle administrative klageordninger må uttømmes, i tillegg til 

at saken må prøves i rettssystemet og ankemulighetene må være uttømt. Legeforeningen antar 

derfor at eventuell klagesaksbehandling derfor ikke vil kreve ekstra ressurser til forberedelse 

og gjennomføring av en klagesak for helsepersonell/helsetjenesten som eventuelt er involvert 

i saken. Under enhver omstendighet er det her tale om så viktige rettigheter for en utsatt 

gruppe at ordningen bør innføres til tross for eventuell ressursbruk.  
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