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Høring om revidert fastlegeforskrift 
 

Vi viser til brev av 22.12.2011 med høring på utkast til revidert fastlegeforskrift.  

 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Det å avgi høringsuttalelser er 

en viktig del av Barneombudets arbeid. Ombudet skal særlig følge med i at lovgivning til 

vern om barns interesser blir fulgt og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har 

etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av eget tiltak, eller som 

høringsinstans, ivareta barns interesser i sammenheng med planlegging og utredning på alle 

områder, samt foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet. Ombudets mandat er 

begrenset til barn under 18 år. 

 

Jf høringsbrevet ønsker Regjeringen å fastlegge mer av rammene for og kravene til 

fastlegenes virksomhet i forskrift, fremfor å basere seg på avtaler. Slik Barneombudet forstår, 

er det på bakgrunn av dette at departementet foreslår flere endringer i fastlegeforskriften. 

Barneombudet har kommentarer til et par av disse forslagene: 

 

Medisinskfaglig koordinering og samarbeid med andre tjenester § 21 
Barneombudet mener det er positivt at departementet ønsker å integrere fastlegene bedre i 

helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Både tilbakemeldinger til Barneombudets kontor 

og Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 (Norges Forskningsråd) har vist at det er en 

utfordring å få fastleger til å delta i samarbeid og møter med øvrige tjenester. 

 

Jf samhandlingsreformen skal også en større del av helse- og omsorgstjenestene ytes av 

kommunen. Det er godt dokumentert, både gjennom forskning og tilsyn, at det er en 

utfordring å få tjenester til å samhandle om barn som har behov for hjelp fra flere tjenester. 

NOU 2009: 22 «Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester til utsatte barn og 

unge», underbygger dette. Da er det viktig å få fastlegen enda mer på banen overfor det 

enkelte barn og til å delta i samarbeid med øvrige tjenester. Dette er også viktig med tanke på 

at fastlegen ofte er en døråpner til de spesialiserte tjenester, som for eksempel psykisk 

helsevern for barn og unge. Det samme gjelder fastlegens arbeid på helsestasjoner. Fastlegen 

bør ha en sentral plass også i dette arbeidet. 
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På bakgrunn av dette støtter Barneombudet § 21 i høringsnotatet, hvor ansvaret for samarbeid 

med andre tjenesteytere presiseres. Likefullt støtter vi forslaget her om at legene har plikt til å 

informere om rettighetene knyttet til individuell plan (IP) og koordinator i kommunen, samt 

at de skal aktivt medvirke til utarbeidelse, revisjon og annen oppfølging av IP, hvis det er 

behov for dette, herunder delta på tverrfaglige møter, jf tredje og siste ledd.  

 

Bruk av tolk § 30 
Barneombudet er bekymret over situasjonen på tolkefeltet i Norge. Ombudet frykter at deler 

av befolkningen som ikke behersker norsk får et utilstrekkelig tilbud fra det offentlige, og at 

dette også rammer barn. Utilstrekkelige tolketjenester rammer barn både ved at barn benyttes 

som tolk, og ved at tolketjenester i saker der barn er involvert ikke er gode nok.  

Barneombudet ønsker at myndighetene vurderer å innføre et forbud mot å bruke barn som 

tolk i offentlig sektor. Ombudet ser at det kan være grunner til å innføre en mulighet for 

unntak i nødssituasjoner, men mener at hovedregelen bør være et klart forbud.  Dette vil 

hindre at barn settes i situasjoner der de får tilgang til informasjon de ikke burde hatt av 

hensyn til alder, forhold mellom foreldre og barn og barnets behov for beskyttelse. Prinsippet 

om «barnets beste» bør selvfølgelig komme inn som et relevant moment i vurderingen av når 

unntak vil kunne gis.  

Barneombudet mener derfor det bør inn et annet ledd i § 30 som presiseres at barn ikke skal 

brukes som tolk med mindre det er tvingende nødvendig. 

 

Barneombudet har ikke tatt stilling til øvrige forslagene i høringsnotatet. 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

Reidar Hjermann Tone Viljugrein 

barneombud seniorrådgiver 

  

 

 

Brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen underskrift.  

 

 

 

 


