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Svar på høring  " Forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å
styrke rettsstillingen til barn av pasienter"

Det medisinske fakultet,  DMF, er av Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, NTNU, gitt i
oppdrag å gi svar på denne høringen.  Arbeidsmåten ved DMF har vært å utpeke en gruppe
fagpersoner innenfor relevant fagområder,  med den hensikt å gi en uttalelse for sammenfatting i et
svar til høringen.

Slik DMF forstår det fremlagte forslag er det i dag et politisk ønske om å lovfeste at helsepersonell
skal bidra til å ivareta barns behov når foreldrene har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller
alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Først i vårt svar vil vi gi en kort generell betrakting av det fremlagt forslag for deretter å gå litt
dypere inn i de aktuelle tema som vi mener er av størst betydning i de foreslåtte endringene.

Det er verdifullt at det kommer lovendringer som skal ivareta barns behov ved foreldres sykdom. En
antar imidlertid at dette vil være mest aktuelt i situasjoner med psykisk sykdom og
rusmiddelavhengighet. Ved alvorlig somatisk sykdom er det sjelden at det oppstår konflikt mellom
pasientenes ønske og hensiktsmessig ivaretaking av barns behov.

Høringsnotatet legger vekt på at det ideelle er samsvar mellom hensynet til foreldrenes, og barnas
ønsker/behov. Hvis det oppstår situasjoner med diskrepans mellom foreldrenes ønsker og hensynet
til barnas behov, åpnes det nå for at taushetsplikt kan brytes - etter grundig vurdering.
Formuleringene rundt dette er runde og dels vage, og vårt inntrykk er at det blir helsepersonellets
totale skjønn som avgjør om taushetsplikt kan/skal brytes. DMF støtter en slik formulering og
mener at skjønnsmessig vurdering er viktig i forhold til å kunne møte barnets behov på beste måte.

Når det gjelder spesialisthelsetjenestens plikt til å ha ansatte med særlig ansvar for pasientenes barn,
ser vi at dette kan være hensiktsmessig for å raskt kunne iverksette tiltak via de vanlige kanaler,
samtidig som det vil kunne forbedre kvaliteten av oppfølgingen. Det er imidlertid viktig at man ikke
lager et flersporet system for ansvar knyttet til disse barna med de komplikasjoner dette kan
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medføre. Vi anser det som viktig at det er klarlagt og tydelig hvem som har ansvar i de forskjellige
fasene av slike saker. Spesialisthelsetjenestens ansvar utover det å gi informasjon om barnets behov
bør i denne sammenheng begrenses til informasjon til førstelinjehelsetjenesten, eventuelt
barnevernet.

Utover det som er skrevet i vårt svar ønsker DMF å presisere betydningen av at det nye lovforslaget
ikke må føre til en uhensiktsmessig uthuling av taushetsplikten - taushetsplikten representerer en
fane som helsevesenet fortsatt må holde svært høyt.
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