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Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF 

Det vises til mottatte høring med frist 18.08. Grunnet sommerfeireavvikling og kort høringsfrist har 

Helse Sør-Øst RHF innhentet synspunkter fra enkelte fagmiljø innen psykisk helsevern barn og unge, 

samt medlemmer av regionalt fagråd psykisk helsevern. 

 

Barne- og likestillingsdepartementet har gitt Statens helsetilsyn i oppdrag å gjennomgå et utvalg 

saker(minimum 100 saker) om akuttplassering og saker om omsorgsovertakelse etter 

barnevernloven (§4-12, § 4-6 2.ledd, § 4-9/4-8, i løpet av de to siste år); primært gjennom 

dokumentgjennomgang, men intervju for supplerende opplysninger innenfor og utenfor barnevern 

kan være aktuelt. “Gjennomgangen skal gi kunnskap om hvordan sakene behandles, om det skjer 

svikt og hva som eventuelt svikter. Gjennomgangen skal også gi kunnskap om kjennetegn ved saker 

som er blitt behandlet på en faglig god måte. Kunnskapen skal brukes til å videreutvikle 

barnevernet.”  

 

Oppdragets hensikt er altså en vurdering og en eventuell kvalitetsforbedring på overordnet 

systemnivå og ikke en vurdering av den enkelte sak. Samlet sett et oppdrag med stor 

samfunnsmessig betydning. Oppdraget fraviker fra Statens helsetilsyns vanlige oppdrag som 

tilsynsmyndighet.  

 

Formålet med lovutkastet som sendes på høring, er å gi Statens helsetilsyn tilgang til nødvendig 

taushetsbelagt informasjon, med konkrete bestemmelser om adgang til å gi opplysninger, 

taushetsplikt (for Statens helsetilsyn) og hjemmel som gjør det mulig å behandle personopplysninger. 

Formidlingen av opplysninger og behandling av personopplysninger er tidsavgrenset til oppdraget, 

mens punktet om taushetsplikt bortfaller om 100 år – eller lengre dersom opplysninger er underlagt 

strengere regime - som er i tråd med barnevernssaker, men strengere enn hovedregel om 60 år i 
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forskrift til Forvaltningsloven. Høringsnotatet drøfter over 20 sider problemstillingene jf. gjeldende 

rett; Forvaltningslov, Barnevernlov, Offentleglov, Personopplysningslov og Grunnloven / 

menneskerettighetene. Notatet er også opptatt av å formidle at Statens helsetilsyn har lang erfaring i 

å håndtere sensitive personopplysninger og at opplysningene kun vil være tilgjengelige for dem. 

 

Slik vi forstår det, vil det mest sentrale for psykisk helsevern barn- og unge være at fagfeltet ved en 

eventuell lovendring kan gi forklaringer og opplysninger til Statens helsetilsyn i f.m. oppdraget uten å 

bryte taushetsplikten; opplysningsretten (dog ikke forklaringsplikt slik forslaget ser ut i dag) vil 

overstyre den profesjonsbaserte særlov om taushetsplikt.  

 

Denne gjennomgangen av barnevernssaker som Statens helsetilsyn nå blir bedt om å foreta, går 

utover den rollen og myndighet Helsetilsynet har som tilsynsmyndighet på barnevernområdet, der 

hverken anonymisering eller samtykke gir tilstrekkelig grunnlag for utvalgets innhenting av 

opplysninger. Det er derfor funnet nødvendig å gi en uttrykkelig lovhjemmel og regulere ulike 

spørsmål i en egen lov. Notatet fremstår som grundig og seriøst og det er vanskelig å avdekke 

svakheter, spesielt sett opp mot hvor viktig oppdraget er. Departementet ønsker mer kunnskap om 

kompleksitet i saker der man har omsorgsovertagelse i barnevernet, samt om selve saksgangen. Med 

utgangspunkt i både den oppmerksomheten barnevernet har fått den siste tiden, samt kunnskapen 

om hvor mange i barnevernets omsorg som har behov for andre tjenester, ser man også at 

oppdraget er berettiget. Forslaget støttes og man ser at arbeidet kan bidra til økt forståelse for 

barnevernets vanskelige arbeid og at man får bredere kompetanse i barnevernet. Våre faginstanser 

har påpekt betydningen av at endringen i loven skal være midlertidig og knyttet til dette oppdraget. 

Videre støttes forslaget basert på et mål om å øke kunnskap om, og bedre tilbud til barn som 

barnevernet overtar omsorgen for.  
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Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med 

lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Barne- og 

likestillingsdepartementet.  

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please 

notify the Ministry of Children and Equality, Norway, immediately. 

Med vennlig hilsen 

 

Barne- og likestillingsdepartementet 

22 24 90 90 

www.regjeringen.no 
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