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Taushetsplikten vs opplysningsplikten

• Regelverket kan sette helsepersonell i en vanskelig situasjon, enten 
gjelder taushetsplikten eller så gjelder opplysningsplikten. I vanskelige 
grensetilfeller kan helsepersonell stå i fare for å bryte enten den ene 
eller andre plikten. 

• Det må derfor være rom for at helsepersonell foretar en 
skjønnsmessig vurdering. Forutsetningen er at det faktisk er tatt en 
vurdering av sakens opplysninger opp mot lovens vilkår, og at 
vurderingen fremstår som saklig og forsvarlig.

• Meldeplikt – et selvstendig ansvar, men også et ansvar for 
arbeidsgiver



Hovedregel 
HPL § 21

• Hovedregelen er at alle helsepersonell har taushetsplikt, 
hpl § 21. «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».

Bilde: microsoft stock



Unntak fra 
taushetsplikten

Hpl § 22- samtykke, motivere, informasjon

Hpl § 23 nr 4: Taushetsplikten etter § 21 er ikke til hinder for: at 
opplysninger kan gis videre når tungtveiende private eller offentlige 
interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre.

-nødrett omfattes

- avverge alvorlige skader.

Helsepersonellovens § 31- opplysninger til nødetater –
nødrettsbetraktninger



Ufødt barn

• Gjeldende rett: Meldeplikten gjelder pr i dag ikke for ufødt barn.

• Samtykke fra mor er nødvendig

• Helsepersonellovens § 32 andre ledd - opplysninger til den 
kommunale helse og omsorgstjenesten.  

• «Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av 
eget tiltak gi opplysninger til den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne 
misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende 
sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 10-3.
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Helse og omsorgstjenesteloven 
§ 10-3

Bestemmelsen pålegger kommunen en plikt til å melde ifra til 
den kommunale barneverntjenesten ved tilbakeholdelse av 
gravide rusmiddelavhengige.

Meldingen skal sendes til barneverntjenesten der institusjonen 
ligger.

Det er kommunen som har plikt til å sende melding til 
barneverntjenesten. Dette innebærer at den enkelte kommune 
selv må avklare hvem i kommunen som skal ha ansvaret for at 
melding sendes.



Prosess rundt nytt tredje ledd i hpl § 33.

• Bufdir ga i 2019 Høgskolen i Innlandet i oppdrag å utrede spørsmål 
knyttet til barnevernets ansvar for det ufødte liv.

• Forslag til nytt tredje ledd i hpl § 33 « Meldeplikten etter annet ledd 
gjelder tilsvarende dersom det er overveiende fare for at et barn vil 
bli født med skade, og frivillige tiltak ikke er tilstrekkelige, selv om 
den gravide ikke samtykker til slik melding. Det samme gjelder dersom 
det er overveiende sannsynlig at det må foretas en 
omsorgsovertakelse like etter fødsel»

• Kun en utredning dette er ikke gjeldende rett.



Helsepersonellovens 
§ 33

• Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikt etter § 21
melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold

• a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige 
omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt.

• Beviskravet er «grunn til å tro» og innebærer en lavere 
terskel enn sannsynlighetsovervekt. ( jf forarbeidene)

• Kreves ikke sikker viten, men må foreligger mer enn en vag 
mistanke. (bekymring knyttet til konkrete forhold) En 
generell udefinerbar bekymring oppfattes ikke som nok til å 
melde.

Bilde: Statsforvalterens mediebank
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Helsepersonellovens
§ 33

• Ut fra ordlyden ser man at omsorgssituasjonen for barnet må 
være kvalifisert mangelfull. Forarbeidene viser til at unntaket for 
taushetsplikten gjelder de alvorlige tilfellene.

• Hva som utløser meldeplikten kan bero på vanskelige 
vurderinger. Det er ikke mulig å gi en uttømmende beskrivelse 
av hva som omfattes av «alvorlig omsorgssvikt»

• Ikke lett å trekke grenser mellom akseptabel og uakseptable 
omsorg.

• Helsedirektoratet: «Man må vurdere bekymringen i forhold til 
kjennskapen man har til barnet og dets omsorgssituasjon, egne 
faglige vurderinger, alvorlighetsgraden, antall forsømmelser, om 
forsømmelsene er sporadisk og vedvarende»

Bilde: Statsforvalterens mediebank



• Mishandling- alvorlig fysisk eller psykisk krenkelse.

• Emosjonell omsorgssvikt – alvorlig mangler ved personlig kontakt og 
trygghet som barnet trenger ut fra barnets alder og utvikling. 

• Annen alvorlig omsorgssvikt- seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse, 
tvangsekteskap og menneskehandel

• Meldeplikten utløses dersom barn «blir eller vil bli» utsatt for alvorlig 
omsorgssvikt

• Meldingen skal sendes uten «ugrunnet opphold»



Misforståelser

• Vi ser få vurderinger av at melder antar det ene eller andre hva gjelder 
barnets omsorgssituasjon, og har dermed ikke tatt stilling til om forholdet 
som er meldt kan unntas fra taushetsplikten. Skjønnsutøvelsen er helt 
utelatt.

• HEOM sine saker ser man heller ikke så ofte at helsepersonell viser til at de 
har vurdert vilkårene i hpl § 33.

• Ved tvil kan det være nyttig å ta en anonym drøftelse med 
barneverntjenesten. 

• Opplysningsplikten er i likhet med taushetsplikten et selvstendig ansvar.

Man kan ikke overlate til barnevernet å vurdere om det er hjemmel for å 
sette taushetsplikten til side. 



Misoppfatninger/misforståelser

• Det er en oppfordring fra myndighetshold om at terskelen
skal være lav for å melde til bvtj. Dette forstås som at 
meldeplikten også omfatter andre eller mindre alvorlige
forhold enn det loven legger til grunn.

• Det mangler kunnskap om at loven skiller klart mellom
hjelp som er basert på frivillighet og inngrep(tvang)

Bilde: Pixabay.com



• I enkelte tilfeller forstås «lav terskel for å melde» dithen at HVA som i 
seg selv kan defineres som alvorlig omsorgssvikt er ment å være lav.

• Dersom bekymringen er alvorlig er terskelen lav. 



Eksempler

• Barn - mistanke om vold. 

• Mor ammet barnet for 
lenge

• BUP mener at familien 
trenger råd og veiledning 
for grensesetting i 
hjemmet

Bilde: Statsforvalterens mediebank



Journalføring

• Lovtekst eller rundskriv blir ofte 
ikke lest eller forstått. Man ser lite 
dokumentasjon i journal på at 
man har vurdert vilkårene i loven.

• Det er viktig at den 
skjønnsmessige vurderingen av 
om taushetsplikten kan settes til 
side er dokumentert.

• Pasientjournalforskriften § 7b -
man har plikt til å nedtegne at det 
er gitt opplysninger til 
barnevernet  og hvilke 
opplysninger som er gitt.



• Det blir sjelden eller aldri gitt administrative reaksjoner på slike saker. 
Statsforvalteren kan påpeke pliktbrudd. Vår oppgave er å få til 
forbedringer i tjenestene, samt gi råd og veiledning slik at 
virksomheten kan sette inn tiltak.



Eks på hendelser som blir meldt til 
barnevernet

Foreldre som har stilt krav om 
tilpasset undervisning

Foreldre som har klaget på at 
barnet blir mobbet

Foreldre som har takket nei til 
kurs som helsestasjon mener 

er nødvendig

Helsepersonell mener 
foreldrene har bruk for 

foreldreveiledning/støtte for 
å klare å stå i sitasjoner i 

hjemmet

Foreldre som benytter
fastlegen fremfor

helsestasjonen

Det meldes rutinemessig og 
understreker i meldingen at 
man ikke tror det foreligger 

omsorgssvikt.

Man unnlater 
skjønnsutøvelsen der man 

ikke vurderer barnets 
omsorgssituasjon, på 

bakgrunn av sitt kjennskap til 
barnet og familien.



Hvorfor fokus på meldeplikten?

Barnevernet ser ekstra 
alvorlig på meldinger fra 

offentlig melder. Prosessen 
kan derfor bli mer 
inngripende enn 

nødvendig.

Risiko for at man bruker 
betydelige ressurser på 

meldinger som er 
grunnløse, kan gå utover 

alvorlige meldinger.



• Barnevernleder i Fontene: Det er forskjell på privat melder og 
offentlig melder. 

• Ber bufdir om å konkretisere regelverket.  «Er du bekymret meld fra. 
Dette er unyansert. 

• Han sier videre dette skaper et unødvendig konfliktnivå mellom 
barnevernet og samarbeidspartnere, og er en belastning for mange 
foreldre.



Hvorfor fokus på meldeplikten
• Har helsepersonell nok kunnskap om regelverket?

• Har det blitt en oppfatning at barnevernet alltid skal kobles 
inn når et barn på en eller annen måte trenger hjelp eller 
bistand, selv om bekymringen ikke er knyttet til 
omsorgssituasjonen.

( Kan føre til at barnevernet tar mer ansvar, og at det egentlig 
er helse og omsorgstjenester barnet har behov for.) 

• Barn skal få hjelp til rett tid, etter rett lovverk og rett 
faginstans med rett kompetanse. 

• Har du grunn til å tro at et barn du har undersøkt , kan 
være utsatt for vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt 
skal du melde.

Bilde: Statsforvalterens mediebank



Saker fra 
Sivilombudets 
praksis



Sivilombudet

• Sivilombudet skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte

• Sivilombudet  kan:

• Peke på at det er begått feil ved si at en avgjørelse er ugyldig, urimelig eller strider mot god forvaltningsskikk

• Be forvaltningsorganet om å rette feil eller behandle saken på nytt 

• Sivilombudet kan ikke selv omgjøre avgjørelser eller pålegge myndighetene å gjøre noe, men i praksis retter 
myndighetene seg etter Sivilombudet

• Sivilombudet har i noen saker redegjort for hvor lista ligger i saker om helsepersonells meldeplikt til 
barnevernet 



Saker fra 
Sivilombudets 
praksis

• 2 saker fra SF sin praksis som gjelder spørsmålet 
om helsepersonell  har brutt taushetsplikten etter 
å ha meldt saker til barnevernet 

• Foreldre har klaget til Sivilombudet på 
Statsforvalterens avgjørelse og dette har ført til 
endring i konklusjon 



Sak 1 psykolog 

• Statsforvalteren kom frem til at en psykolog ikke brøt taushetsplikten da han sendte en 
bekymringsmelding  

• pasienten en jente 18 år hadde store psykiske helseproblemer. Psykologen ble veldig bekymret for 
lillebroren til pasienten og antok  at han ble påvirket av å ha en svært alvorlig syk søster.  Også 
opplysninger om at gutten hadde problemer på skolen med mobbing

• det var store samarbeidsproblemer med foreldrene, de ga liten informasjon om hvordan broren 
ble ivaretatt

• psykologen  drøftet saken anonymt med barneverntjenesten som sa han skulle melde



• Statsforvalteren kom frem til at psykolog ikke brøt taushetsplikten da han sendte en 
bekymringsmeldingen og vektla særlig….  

…I foreliggende sak har behandler vært usikker på om det forelå en meldeplikt til 
barnevernet, og hun kontaktet derfor barnevernet og ba om råd, uten å røpe barnets 
identitet. Det kan da ikke bebreides henne at hun handlet i tråd med rådet hun fikk av 
barnevernet …



• Sivilombudet mente Statsforvalteren ikke gjorde en tilstrekkelig selvstendig og 
forsvarlig vurdering av om taushetsplikten var brutt

Det var ikke tilstrekkelig at :

o psykologen hadde lang erfaring og fulgte råd fra barneverntjenesten  

o det var store kommunikasjonsproblemer med foreldre

o storesøster hadde alvorlige psykiske problemer 



• Sivilombudet var enig i at :    

«…..regelverket kan sette helsepersonell i en vanskelig 
situasjon. Enten gjelder taushetsplikten, eller så gjelder 
meldeplikten, og i vanskelige grensetilfeller kan 
helsepersonellet stå i fare for å bryte den ene eller den 
andre plikten…..»



• Sivilombudet var enig i at :

• ….det kan være nyttig for helsepersonell å 
diskutere saken anonymt med barnevernet. En 
slik diskusjon vil imidlertid bare være en hjelp 
for helsepersonellet i deres egen vurdering av 
om vilkårene for unntak fra taushetsplikten er 
oppfylt «



………at barnevernet har gitt muntlige råd er ikke irrelevant 
– og kan tale for at spørsmålet om taushetsplikt ble tatt 
alvorlig av helsepersonellet. Det kan imidlertid ikke 
uten videre legges til grunn at barnevernets råd var 
riktig …..



• Etter dette omgjorde Statsforvalteren 
sin avgjørelse om kom frem til at 
taushetsplikten var brutt



Sak 2 - ambulansearbeider 

• erfaren ambulansearbeider på oppdrag  i hjemmet til en barnefamilie

• opphoping av papp/papir og søppel

• kjøkkenet var overfylt av gammel mat og stabler med skittent service  

• et lite område med barneleker var den eneste indikasjonen på at dette kunne være et 
småbarns hjem. 

• ambulansepersonalet reagerte på at dette var boforhold barn skulle leve i  

• dette var et hjem som utmerket seg negativt 

• gjorde ikke egne vurderinger av forholdene i ambulansejournalen

• drøftet med barnevernet anonymt 

• meldte 3 uker etter hjemmebesøket 



• Statsforvalteren vurderte (først) klagen slik: 

• «Statsforvalteren finner at når en erfaren 
ambulansearbeider, reagerer på at hjemmet er 
uhygienisk, med søppel og rot, og er bekymret for at 
småbarn skal leve under slike boforhold, så foreligger 
det konkrete holdepunkter for at barnet kan være utsatt 
for alvorlig omsorgssvikt.» 

• Konkl: Statsforvalteren kom til at taushetsplikten ikke 
var brutt



• Sivilombudet viste til innholdet i lovbestemmelsen  : 

• «alvorlig omsorgssvikt innebærer «betydelig sviktende 
ivaretakelse av barnets grunnleggende behov for 
stimulering, oppfølging og beskyttelse…..»   

• Hadde vi ut i fra dette tilstrekkelig hjemmel for vår 
konklusjon?  Vi ble stilt en rekke kritiske spørsmål og vi 
måtte revurdere saken…



Fornyet vurdering – omgjøring 

• Fra konklusjonen:

• «Det foreligger ikke opplysninger om at ambulansearbeideren har vært i dette hjemmet før, hun har 
derfor kun et øyeblikksbilde av hjemmet. Ambulansearbeideren har heller ikke sett barnet, som lå 
og sov.  Selv om man som erfaren ambulansearbeider reagere på boforholdene i et hjem, og er 
bekymret, må vilkårene i helsepersonellovens § 33 være oppfylt før man kan melde. 



…..fra konklusjonen:  

• ….av ambulansejournalen fremgår det ingen  
opplysninger om at ambulansearbeideren var 
bekymret for boforholdene i hjemmet …

Det  forelå ingen vurderinger i journalen  av 
hvorfor det var grunn til å tro at barnet kunne 
være utsatt for omsorgssvikt 



Statsforvalteren endret avgjørelsen 

• brudd på taushetsplikten at ambulansearbeideren 
meldte til barnevernet 

• brudd på helsepersonellovens  pga. manglende 
journalføring om meldingen og grunnlaget for den

• brudd på spesialisthelsetjenestelovens bestemmelse 
om forsvarlighet på grunn av manglende opplæring om 
meldeplikten og journalføringsplikten



• Sivilombudet har ikke hatt merknader 
til vår avgjørelse i saken

• Saken er i ettertid drøftet med 
Statens helsetilsyn som heller ikke har 
hatt innvendinger


