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Høring  -  Forslag til endring av helsepersonelloven Øv for å styrke
rettsstillingen  til barn av pasienter

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 22. april 2008 med vedlegg.

ustisde artementet har føl ende merknader:

Vi har merket oss at de nye bestemmelsene etter forslag fra justisdepartementet er
foreslått tatt inn i helsepersonelloven kapittel 5 om taushetsplikt og opplysningsrett.
Slik bestemmelsene nå er utformet, er det imidlertid uklart i hvilken utstrekning de
ikke bare innebærer en opplysningsrett men også pålegger helsepersonell en
opplysningsplikt.

I utkastet til § 23 a annet og fjerde til sjette ledd er det benyttet formuleringen "skal gi
informasjon", noe som gir inntrykk av at helsepersonell pålegges en opplysningsplikt. I
merknadene til bestemmelsen i annet ledd er det imidlertid brukt "kan", slik at det
fremstår som en opplysningsrett, og i merknadene til bestemmelsen i sjette ledd vises
til omsorgspersonens "mulighet" til å få informasjon, noe som igjen kan tyde på at
helsepersonellet har en opplysningsrett, men ikke en opplysningsplikt.

Dersom alle bestemmelsene er ment å pålegge helsepersonell en opplysningsplikt, bør
den nye paragrafen plasseres i lovens kapittel 6. Det kan også vurderes om det vil være
hensiktsmessig å dele opp bestemmelsen, slik at den generelle plikten i første og tredje
ledd for eksempel tas inn i kapittel 2 om krav til helsepersonells yrkesutøvelse, mens
bestemmelsene om opplysningsplikt tas inn i kapittel 6.
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Som det fremgår ovenfor, bør det også vurderes om annet og tredje ledd i den foreslåtte
bestemmelsen bør bytte plass. Nåværende tredje ledd innebærer ikke et unntak fra
taushetsplikten, men fremstår som en saksbehandlingsregel eller en presisering knyttet
til den generelle plikten til oppfølgning av barn etter første ledd. Bestemmelsene i annet
og fjerde til sjette ledd gir på sin side unntak fra den lovbestemte taushetsplikten.
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