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Det jeg skal snakke om (sånn omtrent)



• Hva er en rettighet?
– Et krav som alle eller noen 

grupper har overfor det 
offentlige

– En forestilling som vokste 
frem særlig etter krigen

• Rettigheter sikres ved lov

• Rettigheter for noen må 
gi plikter for andre

Rettigheter 





• Forutsigbarhet

• Fremme likebehandling

• Styrke enkeltmenneskers autonomi og posisjon

• Anerkjenne legitime behov og fellesskapets 
ansvar

• Endre normer

• Binde politikeres handlefrihet

• Binde iverksettere

Hvorfor rettigheter?



• En lang utvikling

• Fra barn som arbeidskraft 
til barn som individer 
med rettighter

• 1989: «FNs konvensjon 
om Barnet Rettigheter» 
(Convention on the Rights 
of The Child)

Barns rettigheter 



• Barnets beste skal legges til grunn 
ved alle handlinger som berører barn

• Rett til navn og nasjonalitet
• Foreldreomsorg
• Rett til å gi uttrykk for sine meninger
• Ytringsfrihet
• Rett til privatliv
• Særlige retter for utsatte grupper
• Rett til helse og helsehjelp
• Rett til utdanning
• Rett til hvile og fritid
• Vern mot utnytting
• M.fl.

FNs barnekonvensjon (noen viktige punkter)



• Lov om pasient- og 
brukerrettighetigheter
kapittel 3

• Barn som er i stand til å 
danne seg egne 
synspunkter, skal gis 
informasjon og høres. Det 
skal legges vekt på hva 
barnet mener, i samsvar 
med barnets alder og 
modenhet.

Barn som pasient



• Rettigheter sikret 
gjennom et sett med 
regler:

– Helsepersonelloven § 10a

– Spesialisthelsetjeneste-
loven § 3-7a

– Helsepersonelloven § 25, 
3. ledd

Barn som pårørende



• Helsepersonelloven §

10a:

– Ivareta behovet for 
informasjon

– Ivareta behov for 
nødvendig oppfølging

Hva er «oppdraget»?



• Hvordan kan informasjonen 
gis?
– Samtykke

• Hva slags informasjon?
– Relevant og nødvendig

• Hvem skal få informasjon?
– Pasientens pårørende

• Hvem kan gi informasjon?
– Helsepersonell

Stikkord: Informasjon og informasjonsdeling



Information flow in health care – simplified
© Ellen Christiansen, NST



Om samtykke 



• En ensidig viljeserklæring

• Gyldighetskrav:
– Fritt og utvunget

– Skal være gitt informasjon

– Kompetanse: Må forstå hva det spørres om 
samtykke til

– Ingen formkrav. Kan være skriftlig, muntlig, 
presumert, osv

– Kan fritt tilbakekalles (skal være like enkelt å kalle 
tilbake som å gi samtykke)

Samtykke



• I utgangspunktet følger 
samtykkekompetansen myndighetsalderen –
18 år

• Foreldrene samtykker på vegne av barn

• Helse: Barn har selvstendig 
samtykkekompetanse fra fylte 16 år

• Vurdering mellom 12 og 16 

Barn og samtykke



• Begrenset hva som kan 
gjøres

• Begrenset hva slags 
informasjon som kan gis

– Kjent informasjon

– Presumere samtykke?

Foreldre som ikke kan samtykke



• Foreldrene bestemmer

• Begrenset hva som kan 
gjøres og hva slags 
informasjon som kan 
deles. 

• Kan være grunnlag for å 
undersøke nærmere

• Særlig aktuelt for psykisk 
helse og rus –tilfellene?

Foreldre som ikke vil gi samtykke



• Taushetsplikten
– Hpl kap 5

• «Helsepersonell skal hindre at 
andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om 
folks legems- eller 
sykdomsforhold eller andre 
personlige forhold som de får 
vite om i egenskap av å være 
helsepersonell.» (§21)

• Og: pasrl. § 3-6: Rett til vern 
mot spredning av opplysninger 

• Taushetsplikten er det vi 
har å tilby i bytte mot 
informasjon.

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt



• Taushetsplikten
– Holde munn

– Holde på dokumenter

– Begrense tilganger 

– Forbud mot «snoking»

• Opplysninger om 
helseforhold
– Kan også være opplysninger 

om legetime, innkalling til 
sykehus m.m.



• Og husk:

– Du har taushetsplikt 
overfor ektefelle

– Du har taushetsplikt 
overfor kolleger



• Opplysninger til 
samarbeidende personell –
hpl § 25
– Ikke bare helsepersonell

– Også IT-personell

– Også for å ivareta barn som 
pårørende – tredje ledd

«..med mindre pasienten 
motsetter seg det..» 

- Presumert samtykke

Opplysningsretten – unntak fra taushetsplikten



• Opplysninger til 
administrative systemer 
og ledelse

• Som sakkyndig

• Til arbeidsgiver

• Til forskning

• M.m.

Opplysningsretten



• Helsepersonelloven kap 6

• Viktige for oss:

– § 32, opplysninger til 
helse- og 
omsorgstjenesten

– § 33, opplysninger til 
barneverntjenesten

• Skal- bestemmelser

• Skal være 
oppmerksom på 
forhold som gir grunn 
til bekymring

• Skal varsle av eget 
tiltak

• Skal gi opplysninger 
ved pålegg fra 
tjenestene 

Opplysningsplikt



• Prinsippet om 
dataminimering

• Bare relevant og 
nødvendig informasjon

Hva slags og hvor mye informasjon?



• General Data Protection
Regulation

• Prinsipper:
– Lovlig, rettferdig og 

gjennomsiktig
– Formålsbegrensning
– Dataminimering
– Korrekte og oppdaterte
– Rutiner for lagring og sletting
– Integritet og konfidensialitet
– Ansvarlighet og 

ansvarliggjøring

Tilliten til digitale tjenester 
skal styrkes

GDPR!!



• Respekter foreldrenes 
rolle og ansvar

• Bruk samtykket 

– Like lett å trekke tilbake 
som å gi

• Husk taushetsplikten

– Opplysningsrett og noen 
ganger plikt

Avslutning



• FN

• Erklæringen om menneskerettigheter

• Erklæringen om barns rettigheter

• Lov om pasientrettigheter

• Rundskriv om Barn som pårørende

• Fagprosedyre for Helse Nord

Avslutning 



Takk for oppmerksomheten!


