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Høringssvar – Forskrift om oppfølging av barn på institusjon og 

Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i 

barnevernsinstitusjon m.m.   

 
Norsk foreningen for allmennmedisin takker for muligheten til å kommentere forslagene til 

forskriftene. Våre kommentarer er knyttet til Forskrift om oppfølging av barn på 

institusjon. Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon 

m.m. vurderes ikke relevant for oss i Norsk forening for allmennmedisin.  

 

Det kan være krevende å følge opp og gi god helsehjelp til barn på institusjon. I mange tilfeller 

vil institusjonen være geografisk lokalisert et annet sted enn barnets hjem, og dette skaper ofte 

lang avstand til barnets fastlege. Barnevernstjenesten må da ta særlig ansvar for å tilrettelegge 

for at barnet får nødvendig kontinuitet i oppfølging fra lege. Bruk av legevakt til vurdering av 

barnets helseplager som ikke er akutte begrenser muligheten for god kartlegging og oppfølging 

og er uheldig. 

 

Når barn og ungdom som bor i barnevernsinstitusjon konsulterer lege må institusjonen være 

godt orientert om hvilke delegeringer som foreligger knyttet til samtykke om helsehjelp, og 

uoppfordret orientere behandlende lege om dette.  NFA kunne ønske at man rettet særlig 

oppmerksomhet mot ungdom mellom 16 og 18 år og grensetilfellene mellom barnets rett til 

taushetsplikt veid opp mot behovet for å gi informasjon som er nødvendig for å oppfylle 

foreldreansvar jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven §3-4, fjerde ledd. NFA mener at ungdom i 

institusjon er særlig sårbare for både unødvendige brudd på taushetsplikt overfor institusjon, 

og manglende videreformidling av opplysninger på grunn av taushetsplikt, der informasjon til 

den som har foreldreansvaret er nødvendig for å ivareta alvorlige forhold rundt barnets helse.  
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