RISØR KOMMUNE
Samtykke til tverrfaglig samhandling
Informert samtykke betyr at jeg som bruker





har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles
vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette
er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig
er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller
enkeltpersoner får bestemte opplysninger
 er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for mitt tilbud
Merk! Dersom det er fare for liv og helse, kan informasjon gis uten samtykke.
Lovbestemmelser om taushetsplikt finnes i forvaltningsloven § 13 og annet lovverk tjenestene er underlagt
(som helsepersonelloven, barnehageloven, opplæringsloven, lov om sosiale tjenester i NAV,
barneverntjenesteloven, straffeloven med flere).

Brukers/barnets navn:…………………………………………………………...........................................
Fødselsnummer:.......…………………….........
Jeg samtykker til at følgende instanser kan utveksle informasjon:
Tjenester for barn og unge
JA
JA Voksen-/familietjenester
(under 18 år)
Barnehagen
NAV
Skolen
Psykisk helse
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Fastlege
Helsestasjon/Skolehelsetjeneste
Habiliteringstjenesten
Fastlege
Jordmor/Helsestasjon
Barneverntjenesten
Flyktningtjenesten
Flyktningtjenesten
Arbeidsgiver
Andre:
Andre:

Jeg tillater at følgende informasjon kan utveksles:
 Det som er nødvendig og relevant for å gi deg god og helhetlig oppfølging
 Begrenset informasjon. Overnevnte instanser kan utveksle informasjon om:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................
Dette samtykket gjelder frem til…………………………., eller til jeg trekker samtykket tilbake.
Samtykke bør ikke gis for mer enn ett år dersom opplysningene som deles er svært sensitive. Skjer det
store endringer av forutsetningene for å dele opplysninger, bør det alltid innhentes nytt samtykke.

Dato:……………..........

Dato:........................

Dato:........................

…………………………………......

……………………………………

............................................

Bruker (se baksiden om alder)

Foresatt (for barn/unge u. 18)

Foresatt (for barn/unge u. 18)

Samtykket er innhentet av: ……………………………………………………………
(kommunens ansatt)

Vedtatt i KE 21.10.2019

RISØR KOMMUNE
Samtykke til tverrfaglig samhandling
Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn ungdom - familier (KS 2013)
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/forskning-og-utvikling/verktoy/taushetsplikt-arbeid-barn-og-unge.pdf

Det vises til veilederen for informasjon om blant annet samtykke og samhandling i arbeid for barn,
ungdom og familier. Her står det blant annet:
For at et samtykke skal være gyldig, må det være såkalt informert. Dette betyr at tjenestemottaker
har blitt tilstrekkelig informert om formålet (bakgrunnen for at samtykket innhentes), hvilke
opplysninger som inngår i samtykket, oversikt over hvem opplysningene kan gis til, videre bruk av
opplysningene og hvilke konsekvenser samtykke kan få. Informasjonen som gis må tilpasses
mottakeren, slik at mottaker skjønner hva det innebærer/kan innebære for seg. Det må også
opplyses om at et samtykke når som helst kan trekkes tilbake og om mulige konsekvenser av dette.
Det er viktig å være oppmerksom på at et samtykke ikke kan sette til side lovbestemte begrensninger
i hva man kan samtykke til, for eksempel i forholdet mellom foreldre og barn/ungdoms egen
samtykkekompetanse. (Se for eksempel Helsepersonelloven §22).
Samtykke bør ikke gis for mer enn ett år, dersom opplysningene som deles er svært sensitive. Skjer
det store endringer av de faktiske forutsetninger, for å dele opplysninger, bør det alltid innhentes
nytt særskilt samtykke.

Lovbestemte aldersgrenser for medbestemmelse og selvbestemmelse
https://024.kikkutkunde.no/wp-content/uploads/2019/01/Sluttrapport_Barn-og-unges-rett-til-medbestemmelse.pdf (0-24 samarbeidet)

Myndighetsalderen i Norge er 18 år. Frem til barnet fyller 18 år, vil det som regel være vergen som
opptrer på vegne av barnet, og dette vil normalt være den eller de som har foreldreansvaret for
barnet.
Barneloven § 33 fastslår at foreldrene skal gi barnet større selvråderett med alderen og frem til det
blir myndig. Alder og modenhet er grunnlaget for vurderingen av medbestemmelse for barn i FNs
barnekonvensjon artikkel 12 og i Grunnlovens bestemmelse om barns rettigheter i § 104. FNs
barnekonvensjon er inkorporert som norsk lov gjennom menneskerettighetsloven, og det følger av
menneskerettsloven § 3, jf. § 2 at ved motstrid skal konvensjonens bestemmelser gå foran annen
norsk lov.
Se nærmere detaljer i dokumentet det linkes til ovenfor. Her er hovedtrekkene:
 7 år: retningsgivende aldersgrense for barns rett til å bli hørt
 12-år: barnets meninger skal tillegges stor eller betydelig vekt (medbestemmelse) og i en del
tilfeller avgjørende vekt (selvbestemmelse)
 15-år: rett til selvbestemmelse i spørsmål om blant annet valg av utdanning, spesialundervisning,
religion/livssyn; samtykke til individuell plan, tiltaksplan i barnevernet og til opphold i
adferdsinstitusjon
 16 år: selvbestemmelse i spørsmål om helsehjelp («helserettslig myndighetsalder», med
begrensninger) og bestemmer selv i spørsmål om innsyn i opplysninger som gjelder dem selv

Vedtatt i KE 21.10.2019

