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Forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettsstillingen til barn av
pasienter  -  Høringsuttalelse

Lier kommune ønsker å avgi følgende høringsuttalelse:

Lier kommune ser det positivt at barns rettssikkerhet styrkes gjennom de foreslåtte endringene
i helsepersonelloven.  Det er en utfordring i å se barn som sliter,  fordi deres foreldre har
problemer.  2/3 av barna til folk med psykiske problemer (behandlet i spesialisthelsetjenesten)
far psykiske problemer,  og 1/3 av dem,  alvorlige problemer.

Det er avdekket nye konsekvenser av å vokse opp i familier der en eller begge foreldrene sliter
med sykdom, psykiske problemer, rusmisbruk eller dårlig økonomi.

Barnevemtjenesteloven og Sosialtjenesteloven pålegger å se barnets behov og det er en styrke
for barns rettigheter at også Helsepersonelloven nå vil ha det samme fokus.

Barns behov bør bli en del av kartleggingen av familiens/pasientens situasjon, og barna bør
gis informasjon, veiledning og tas med på råd når det er foreldrene som har problemer eller er
syke. Der er positivt at det i spesialisthelsetjenesten skal være utpekt personer som har et
spesielt ansvar for å følge opp pasientens barn.

Både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bør ha et ansvar for sikre eventuelle
barn av pasienten, avdekke hvordan de har det, sikre oppfølging og innhente samtykke til å
samhandle med andre deler av hjelpeapparatet og om nødvendig sende bekymringsmelding til
Barnevemtjenesten.

Når helsepersonell i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten far en ny
lovpålagt oppgave, er det nødvendig at staten sikrer nødvendig ressurstilgang, slik at ikke nye
oppgaver går ut over andre allerede nødvendige og lovpålagte oppgaver.
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