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NOU 2008:9 Med barnet i fokus  -  en gjennomgang av barnelovens regler og
foreldreansvar, bosted og samvær - høring

Vi viser til Barne- og likestillingsdepartementets (BLD)ekspedisjon av 19. mai 2008.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende merknader i saken:

Vi har følgende merknader til punkt 7.3 om nødvendig helsehjelp og foreslåtte nye
lovbestemmelser i tilknytning til dette:

Helse- og omsorgsdepartementet ser at gjeldende regelverk med et absolutt krav om
samtykke fra begge foreldre til helsehjelp kan få uheldige og utilsiktede konsekvenser
for barn. Departementet ser samtidig at forelagte forslag om at samtykke til helsehjelp
fra en av foreldrene skal være tilstrekkelig, i noen tilfeller vil kunne resultere i utilsik-
tede konsekvenser, jf. for eksempel i tilknytning til at en del foreldre er sterkt mot me-
disinering av barn for psykososiale lidelser/problemer. Likevel er vår vurdering at
dagens situasjon ikke er tilfredsstillende, og at de utilsiktede og uheldige konsekvens-
ene for barn som gruppe totalt sett antakelig vil bli vesentlig redusert ved de foreslåtte
lovendringene. Departementet slutter seg derfor til utvalgets vurderinger og konklu-
sjoner vedrørende punkt 7.3 om nødvendig helsehjelp.

Til forslagene til n annet unktum i asientretti hetsloven 4-4 første ledd og barne-
loven 30 n erde ledd, vil departementet knytte følgende generelle kommentarer:
Begrepet "helsehjelp" bør benyttes fremfor begreper som "medisinsk behandling og
hensiktsmessig undersøkelse".Hva som menes med "helsehjelp" er definert i pasientret-
tighetsloven § 1-3 bokstav c. Den type undersøkelse og behandling som det her skal gis
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samtykke til, er å anse som helsehjelp i pasientrettighetslovens forstand. Departement-
et ser at utvalgets forslag til nytt annet punktum i pasientrettighetsloven § 4-4 reiser
spørsmål om hvordan denne bestemmelsen skal forstås i forhold til første punktum. Vi
ønsker derfor å bli kontaktet av BLD i forbindelse med utformingen av bestemmelsen.

Tvistelovens bestemmelser om midlertidig forføyning vil i praksis kunne være aktuelle
for den av foreldrene som ikke samtykker til helsehjelpen. Vi anbefaler derfor at dette
fremgår av merknaden til barneloven § 30 nytt fierde ledd.

Videre mener vi det bør vurderes om det er behov for endringer i pasientrettighets-
loven § 7-1. Dette følger som en konsekvens av at det stilles krav om rettskraftig
kjennelse fra domstolene for at et samtykke til helsehjelp fra den ene forelderen ikke
skal anses som gyldig. En avgjørelse fra Helsetilsynet i fylket vil i så måte ikke ha
betydning.

HOD imøteser et samarbeid i forbindelse med forberedelse av en eventuell odelstings-
proposisjon på dette området.
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