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Ved en inkurie er ikke uttalelsen sendt innen høringsfristen i går, mens vedtaket ble fattet før 
høringsfristen gikk ut. 

 
 Vedtak til uttalelse:  
Askøy kommune gir følgende høringsuttalelse til Forslag om ny forskrift for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten.  
 
Høringsnotatets pkt. 4.2: Utfordringer  

Askøy kommune slutter seg til beskrivelsen av utfordringene i Høringsnotatets pkt 4.2. Vi 
ønsker særlig å understreke at endringer i tjenestene gir konsekvenser for andre deler av 
tjenestetilbudet. For eksempel har sykehusopphold i forbindelse med fødsel relativt sett blitt 
kortere for alle grupper fødende. Det forutsetter nye måter å organisere barseltilbudet på lokalt, 
hvor denne tiden før ble tilbrakt i fødeinstitusjonen.  
Vi ser også at ingen annen tjeneste enn Helsestasjons- og skolehelsetjenesten når så mange, og det er bred 

politisk enighet om tjenestens viktighet. Og gjenkjenner at det stilles mange krav til tjenesten, samt at 

tilsyn har vist varierende kapasitet til å ivareta alle tjenestens oppgaver i henhold til lov- og forskriftsverk. 

Vi ønsker derfor å understreke betydningen av fortsatt satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 

årene som kommer. 

 
 Høringsnotatets pkt. 4.4.1.2: Kompetanse  

Det vises i høringsnotatet til at departementet har vurdert behovet for å regulere krav til 
kompetanse i forskriften. Videre vises det til at helsestasjons- og skolehelsetjenesten må knytte 
til seg nødvendig kompetanse om den skal være i stand til å yte forsvarlige tjenester. Eksempler 
som gis er lege, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Siden ovennevnte krav til 
kjernekompetanse i kommunen ble vedtatt i lov, har Departementet kommet til at det ikke er 
nødvendig med en nærmere regulering av kompetansekrav i denne forskriften.  
Askøy kommune slutter seg til Departementets vurdering. Vi ser det viktig at kravet til 
kjernekompetanse ble tatt inn i gjeldende lov. Vi tenker at en nærmere regulering av 
kompetansekrav kan hindre fleksibilitet i utvikling av gode tjenester lokalt og ut fra behov, både 
hos brukere og i samhandling på tvers av tjenester.  
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Høringsnotatets pkt. 4.4.3: Om helsepersonellets taushetsplikt og opplysningsplikt  

Departementet viser i sitt høringsnotat til at «Helse- og omsorgstjenestenes særlige posisjon 
tilsier at tjenestene i større grad enn i dag bør fange opp pasienter og brukere som kan ha 
værtutsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Regjeringen er 
i ferd med å gjennomføre en rekke tiltak som vil kunne bidra til dette, hvorav forslaget om å ta 
inn i formålsparagrafen til denne forskriften at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra 
til å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt».  
Askøy kommune vil vise til Barnevoldsutvalget sin utredning som også tar opp problemstillingen 
i NOU 2017:12 «Svikt og svik», kap. 12: Taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og 
avvergeplikt  
 
Askøy kommune har i sin høringsuttalelse til denne NOU-en sluttet seg til utvalgets beskrivelse 
av at det råder stor usikkerhet i tjenestene når det gjelder tolkningen og den praktiske 
anvendelsen av reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt.  
Vi tenker det i dag er forståelse av og praktisering av lovverket som er det største hinderet for at 
barn faktisk får den hjelpen de skal ha. Og at også i noen saker handler om å sikre at 
barneverntjenesten faktisk får de rette meldingene, og at andre tjenester utøver det ansvaret de 
har innenfor sitt tjenesteområde.  
 
Barnevoldsutvalget skriver videre i sin utredning: 
 
«Gjennom utvalgets arbeid har det imidlertid kommet frem at det råder stor usikkerhet i 
tjenestene, spesielt i helsetjenestene, når det gjelder tolkningen og den praktiske anvendelsen 
av reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt.  
Utvalget har også fått innspill fra ulike aktører om at forståelsen og anvendelsen av reglene 
om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett skaper problemer. Det gjelder for 
eksempel Barneombudet, Legeforeningen, Sykepleieforbundet, Tannlegeforeningen og 
Landsgruppen for helsesøstre.  
Det går også frem av en rapport som Statens helsetilsyn ga ut i 2014 om helsepersonells 
opplysningsplikt til barneverntjenesten. Rapporten inneholder oppsummert kunnskap fra 
tilsynserfaringer, statistikk, forskning og utredning for å belyse helsepersonells etterlevelse av 
opplysningsplikten til barneverntjenesten.  
Det legges til grunn at både helsepersonell og andre burde hatt større oppmerksomhet på 
mulige overgrep og omsorgssvikt av barn, og at de burde hatt en lavere terskel for å kontakte 
barneverntjenesten. Det etterlyses i rapporten en forenkling av regelverket om 
opplysningsplikt til barneverntjenesten. Det heter på side 10 at: Et komplisert regelverk kan 
føre til manglende etterlevelse av opplysningsplikten.  
Vår gjennomgang av ulike kunnskapskilder tyder på at regelverket om helsepersonells 
opplysningsplikt til barneverntjenesten kan være vanskelig å forstå. Gjennomgangen av 
tilsynserfaringer viste at helsepersonell mangler kunnskap om regelverket. Fylkesmennene 
har rapportert at de har mange henvendelser fra helsepersonell om forståelsen av regelverket. 
Sentrale aktører som Barneombudet og Legeforeningen har reist spørsmålet om regelverket 
bør forenkles. Spørsmålet har også blitt tematisert av flere forskere. Statens helsetilsyn vil 
derfor oppfordre Helse- og omsorgsdepartementet til å vurdere behovet for endringer i 
regelverket i dialog med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.» 
 
Askøy kommune oppfordrer derfor også Helse- og omsorgsdepartementet til å vurdere behovet 
for endringer i regelverket i dialog med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 
 
Med hilsen             
Torgeir Sæter  
kommunalsjef  
 Eva Mikkelsen 
 konstituert fagsjef 
    
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 


