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Høring - Forslag til endring av helseperesonelloven mv. for å styrke 
rettsstillingen til barn av pasienter  

 
Helse Sør-Øst RHF viser til departementets brev med høringsnotat av 22. april 2008 
angående forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettsstillingen til barn 
av pasienter. 
 
Helse Sør-Øst RHF ser positivt på det framlagte forslaget om å lovfeste helsepersonells 
plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn av pasienter sitt behov for informasjon og 
nødvendig oppfølging. Dette vil styrke rettsstillingen til barnet når foreldre får helsehjelp 
til psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.   
 
Den informasjonen og oppfølgingen som den mindreårige har behov for, vil naturlig 
først og fremst ivaretas av foreldrene.  Ved den foreslåtte lovfestingen av 
helsepersonellets plikt til å bidra i de aktuelle situasjoner tydeliggjøres både ansvaret for 
det enkelte helsepersonell og for spesialisthelsetjenesten i form av tilrettelegging av 
tjenesten.  
 
Helse Sør-Øst RHF støtter ordningen med særlig barneansvarlig helsepersonell ved de 
enkelte helseinstitusjoner. Vi er også enige i at det ikke settes noe formelt krav til 
utdannelse for dette helsepersonellet da dette vil kunne variere ved de ulike 
helseinstitusjonene.   
 
Helse Sør-Øst RHF ser behovet for at den barneansvarlige helsepersonellet skal kunne få 
strengt nødvendige informasjon for å ivareta behovene til pasientens barn uten hinder av 
lovbestemt taushetsplikt.   
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Når det gjelder økonomiske konsekvenser av lovforslaget ser Helse Sør-Øst RHF det slik 
at det kan medføre ekstra kostnader å ivareta de oppgavene som det vil være naturlig å 
utføre.  Dette gjelder særlig der ivaretakelsen og oppfølgingen av den mindreårige  
foregår over lang tid med et utstrakt samarbeid med for eksempel skole og helsetjenesten 
i kommunen.  Helse Sør-Øst RHF vil påpeke at det er viktig at det tas høyde for naturlige 
og nødvendige utgifter slik at ivaretakelsen av de mindreårige rent praktisk lar seg 
gjennomføre. 
 
Helse Sør-Øst RHF har oversendt høringsnotatet til intern høring i egne helseforetak.  
Det har kommet inn mange gjennomarbeidede høringsuttaleser fra helseforetakene og 
disse vedlegges.   Når det gjelder de områdene hvor departementet har bedt om 
tilbakemeldinger på konkrete faglige spørsmål vises til uttalelsene fra helseforetakene.  
 
Vedlagt følger som vedlegg høringsuttalelsene fra Aker universitetssykehus HF, Akershus 
universitetssykehus HF, Psykiatrien i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF, Rikshospitalet 
HF og Diakonhjemmet Sykehus AS.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Helse Sør-Øst RHF 

       
Bente Mikkelsen      Ann-Margrethe Langbakk 
adm. direktør        juridisk direktør 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


