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Høgskolen i Akershus -  Høringsuttalelse om forslag til endring av helsepersonelloven
mv. for å styrke rettsstillingen til barn av pasienter

Høgskolen i Akershus (HiAk) viser til brev av 22.04.08 fra Helse- og omsorgsdepartementet
vedrørende forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettsstillingen til barn
av pasienter.

HiAk er positiv til å lovfeste at helsepersonell skal bidra til å ivareta barns behov når foreldre
som følge av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade,
ikke har evne eller mulighet til å yte barnet hjelp og nødvendig omsorg. Barn av disse
pasientene vil da oppdages og ivaretas på en bedre og mer systematisk måte enn i dag.

HiAk har den største helsesøsterutdannelsen i landet og anser det som viktig og er veldig
glad for at dette emne tematiseres. Helsesøstre ser behovet for ivaretakelse av disse barna i
sin daglige virksomhet; noe som også gjøres i andre land.

Det er imidlertid veldig vanskelig å standardisere hvordan dette best mulig skal gjøres. Det
må tilpasses mange forhold, både hvilket nettverk barnet har, barnets alder, samt barnets
modningsgrad og kompetanse.

Taushetsplikt mellom helsepersonell bør kunne legges til side for å ivareta barnet, slik at det
slipper å lure på hva som har skjedd/vil skje med den syke forelderen. I denne forbindelse
kan man stille spørsmålet om man skal gi tillatelse til å skrive om barnet i foreldrenes journal
og omvendt. Det er ulovlig pr. i dag. Konsekvensen er at det florerer med gule lapper; noe
som ikke er akseptabelt. En slik ordning krever bedre retningslinjer og krav til
dokumentasjon.
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