Stafettloggen Haugesund kommune

Haugesund kommune
Veileder for regelverk rundt samtykke Stafettloggen
1. Generelt om samtykke

2. Generelt om samtykke for mindreårige

Et samtykke er en form for «tillatelse» fra

Når saken gjelder et barn under 18 år, er det i

brukeren som gjør at en tjenestemann kan

utgangspunktet foreldrene som skal samtykke.

bringe taushetsbelagte opplysninger videre, for
eksempel til andre tjenestemenn i kommunen.

Samtykkekompetansen ligger hos de som har
foreldreansvaret. Dersom den mindreårige har to

Dersom brukeren samtykker i at opplysningene

foresatte med foreldreansvar, er hovedregelen at

gjøres kjent for andre, oppheves taushetsplikten

begge må samtykke.

så langt som samtykket gjelder.
Lovbestemmelser om dette finner vi blant annet
i forvaltningsloven § 13 a nr. 1 og
helsepersonelloven § 22.

Dersom det av ulike årsaker ikke lar seg gjøre å
få kontakt med begge foreldrene, må det kunne
godtas at bare den ene skriver under samtykkeerklæringen. I slike situasjoner må man søke å
dokumentere at man har forsøkt å få kontakt

Samtykket skal være frivillig og ikke være en

med begge.

følge av noen form for press. Brukeren må helst
ha fått tid til å overveie situasjonen; han eller
hun må ha fått tid til å områ seg.
Vedkommende skal orienteres om
konsekvensene av å gi samtykke; blant annet
hvilke opplysninger det gjelder, hvem som får
opplysningene og hva opplysningene skal brukes
til. Dette beskrives som informert samtykke.
Arbeidet med samtykke-erklæringer kan derfor
være tidkrevende.

Det er i utgangspunktet foreldrene som er
nærmest til å vite hvem som har
foreldreansvaret for et barn, men det påhviler
nok tjenestene i noen grad å kontrollere dette.
Folkeregisteret kan være en kilde til informasjon
om foreldreansvar.
Når barnet kan danne seg egne synspunkter om
hva saken dreier seg om, skal barnet høres om
sin mening. Det gjelder fra barnet er syv år. Etter

Et muntlig samtykke er like bindende som et

at det er tolv år, skal barnets mening tillegges

skriftlig samtykke. Samtykkeerklæringen bør

stor vekt. Generelt gjelder det at barnet med

likevel være skriftlig av bevis- og

alderen skal gis stadig større selvråderett. Det er

dokumentasjons-hensyn.

likevel viktig å merke seg at en mindreårig
likevel, som hovedregel, ikke er

Man bør ha en tidshorisont i samtykkeerklæringen.

samtykkekompetent.

Som et veiledende utgangspunkt bør man operere
med 2 år som maksimum tid. Merk likevel at et
samtykke kan trekkes tilbake underveis. Et
tilbakekall medfører at informasjonsutvekslingen
og samhandlingen må opphøre.

Bedre tverrfaglig innsats
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2.1. Helsetjenester og helsehjelp

spesialundervisning.

Barn som er over 16 år kan selv samtykke til at
taushetsplikten faller bort, vedrørende

2.3. Stafettlogg - BTI

helsetjenester og helsehjelp, hlpl § 22.

Dersom det opprettes Stafettlogg for barn under

I helseforhold, ser vi altså at det gjøres unntak
fra 18-årsregelen.
Er barnet mellom 12 og 16 år, avgjør den eller de
med foreldreansvar om taushetsplikten faller

18 år, er det i utgangspunktet foreldrene som
skal samtykke til dette. Deltakelse i Stafettlogg
og BTI er forankret i frivillighet fra foreldrenes
side.

bort, men barnet skal uttale seg. For barn under

I og med at Stafettloggen er et dataverktøy,

12 år er det foreldrene alene som avgjør om

medfører dette nødvendigvis elektronisk

opplysning-ene skal kunne gis til andre.

behandling av personopplysninger.

2.2. Spesialpedagogisk hjelp

Det må da, i tillegg, foreligge et samtykke til slik

Barneloven regulerer barnets rett til med-

behandling etter personopplysningsloven § 8

bestemmelse og selvbestemmelse. I tillegg

første ledd. Det vises til det tilsvarende

gjelder Barnekonvensjonen art. 12. Skolen må

samtykke-prinsipp når det gjelder behandling av

sørge for at barnet blir hørt slik at retten til

helseopp-lysninger etter helseregisterloven § 5

medbestemmelse og selvbestemmelse sikres.

tredje ledd.

Etter hvert som barnet blir i stand til å danne seg

I arbeidet med Stafettlogg må man derfor ha

egne synspunkt om det saken dreier seg om, skal

tillatelse fra foreldrene både i forholdet til

foreldrene, og andre som har med barnet å

elektronisk behandling av personopplysninger og

gjøre, høre hva barnet har å si før det tas

til videreformidling/utveksling av taushetsbelagt

avgjørelser om barnets personlige forhold.

informasjon.

Barn som er fylt 15 år, avgjør selv spørsmål om
valg av utdanning. Foreldreansvaret gjelder
likevel fram til barnet er 18 år. Dette betyr at
foreldrene treffer avgjørelser på vegne av
barnet.
I forbindelse med spesialundervisning er det
imidlertid et unntak fra 18-årsregelen: Fra eleven
har fylt 15 år er det tilstrekkelig med elevens
samtykke i saker om spesialundervisning, se
opplæringsloven § 5-4. Foreldrenes samtykke er
derfor ikke lenger nødvendig. Likevel er det
viktig å involvere foreldrene fram til eleven fyller
18 år. Det er også et krav i opplæringsloven § 54. Se nærmere om dette i
Utdanningsdirektoratets veileder om

Bedre tverrfaglig innsats

