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Høring - forslag til endring av helsepersonelloven  mv for å styrke  rettsstillingen
til barn av pasienter

Vi viser til brev av 22.4.2008 vedrørende ovennevnte høringssak.

Barne- og likestillingsdepartementet har ingen merknader til utkastet, men har
følgende kommentarer:

BLD støtter forslaget om å lovfeste at helsepersonell skal bidra til å ivareta barns behov
når foreldre har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk
sykdom.

Vi viser videre til brev fra HOD datert 6.3.2008 vedrørende utkast til høringsnotat, samt
BLDs svar datert 31. mars 2008.

Vi er tilfreds med at forslag til ny forskrift om asienfournal 8 første ledd bokstav t
om plikt til å journalføre om en pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet
eller alvorlig somatisk sykdom har mindreårige barn. BLD er tilfreds med at slik det
fremkommer av høringsnotatet innebærer dette en plikt til aktivt  å undersøke om
pasienten har mindreårige barn.

BLD ser at forslaget om at helsepersonell skal få rett og plikt til å gi barna informasjon
om foreldres helsetilstand der det ikke foreligger samtykke fra foreldrene, er vurdert
opp mot hensynet til barnets beste som følger av Barnekonvensjonen artikkel 3, den
grunnleggende retten til respekt for privatliv og familieliv som følger av Den
Europeiske Menneskerettighetskommisjon artikkel 8, og foreldres rett og plikt til å ta
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avgjørelser for barnet i personlige forhold som følger av barneloven § 30. BLD er enig i
vurderingene og konklusjonen om at det legges avgjørende vekt på at barnets beste
tilsier at det gis grunnleggende informasjon på de nærmere gitte vilkår som forslaget til
§ 23 a oppstiller.

BLD er også enig i at det stilles som en forutsetning at pasienten samtykker for at det
skal kunne gis opplysninger som er nødvendig for å muliggjøre samvær, med unntak av
de situasjoner som oppfyller vilkårene i forslaget til § 23 a siste ledd.
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