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Forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke 
rettsstillingen til barn av foreldre med psykisk sykdom, 
rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller 
skade 
 
FFO viser til høringsnotat om endring av helsepersonelloven, og vil gi noen korte 
kommentarer til det foreliggende forslaget. 
 
FFOs hovedstandpunkter 
• FFO støtter forslaget om å lovfeste at helsepersonell får plikt til å gi informasjon, for å 

ivareta barns behov når foreldre har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig 
somatisk sykdom. 

• FFO mener at det bør dokumenteres i pasientjournal det er gitt informasjon også til barn 
på lik linje med andre pårørende, slik det framgår av forskrift om pasientjournal § 8 pkt. 
i.  

 
FFO mener at det er bra at det foreslås en lovendring som styrker rettsstillingen til barn av 
foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller 
skade. Mange barn som har foreldre i en slik situasjon får i dag ikke nødvendig informasjon 
og oppfølging i forhold til egne behov. Det å lovfeste en plikt for helsepersonell til å bidra til 
at barn når foreldrene har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk 
sykdom eller skade, er en betydelig styrking av disse barnas rettsstilling.  
 
FFO mener at helsepersonell som gir informasjon til barna om foreldres sykdom bør ha en 
plikt til å dokumentere hva slags informasjon som er gitt, i pasientens journal. Her vil FFO 
vise til forskrift om pasientjournal § 8 punkt i, hvor det fremgår at informasjon gitt til 
pårørende skal dokumenteres i pasientens journal. FFO mener at det samme bør gjelde for 
informasjon til barn. 
 
Det er viktig at virksomhetene legger godt til rette for at helsepersonellet kan oppfylle sin 
plikt til å ivareta barns behov når forelder har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller 
alvorlig sykdom eller skade. Dette fordrer at det utvikles regler og rutiner for hvordan dette 
skal implementeres i virksomhetene.  
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FFO er enig at det kan være lokale tilpassninger og måter å ivareta plikten på, men det er 
viktig at det utarbeides retningslinjer for hvordan dette skal ivaretas på en god måte. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
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