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Samtykke til å gi informasjon
Jeg/vi gir samtykke til at
(instans) opphever taushetsplikten så langt som samtykket gjelder og kan utveksle
nødvendige opplysninger med saksbehandler (Forvaltningsloven § 13 a nr. 1 og Helsepersonelloven § 22)
om

født

(navn på barnet)

(fødselsdato)

innen følgende tjenester (sett kryss):
Barnevernstjenesten

Tjeneste- og koordineringskontoret

PPT

Helsestasjonen/Skolehelsetjenesten

Randaberg Avlastningssenter

Skole

Barnehage

Fastlege/SUS/BUP

Fysioterapi-/ergoterapitjeneste

Andre (spesifiser)

Jeg/vi er enige i at opplysningene/vurderingene kan deles med de nevnte tjenestene for å bidra til helhetlige og
koordinerte tjenester.
Jeg/vi er gjort kjent med at formålet med utveksling av opplysningene er å gi barnet et best mulig hjelpetilbud, og at
informasjonsutvekslingen blir avgrenset til det som til en hver tid er nødvendig. Dersom informasjon som blir delt skal
avgrenses, skal dette presiseres nedenfor:

Jeg/vi er gjort kjent med tema/opplysninger/vurderinger som skal drøftes med samarbeidende instanser. Jeg/vi er
også gjort kjent med at samtykket kan trekkes tilbake skriftlig.
Samtykket trer i kraft fra

(dato)

og varer til

(dato).

Sted, dato

Sted, dato

Sted, dato

Foresatt med foreldreansvar

Foresatt med foreldreansvar

Ungdom over 15 år

Signert i nærvær av

/

Stilling

NB: Dersom det er to foresatte med
foreldreansvar, og den ene ikke har signert
samtykket, plikter stafettholder i BTI-arbeidet
å loggføre hvorfor ikke begge har signert og
hvilke tiltak som er gjort for å få innhentet
signatur fra begge.
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Anbefalt lesning
KS (2013) Veileder:
Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom og familier

Lenke til «Taushetsplikt – veileder» eller søk opp «Taushetsplikt og samhandling i
kommunalt arbeid for barn, ungdom og familier»

I denne veilederen får du utfyllende 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 avgrensninger i hva en kan
samtykke til, for eksempel i forholdet mellom foreldre og barn/ungdoms egen samtykkekompetanse. (Se for eksempel
Helsepersonelloven §22).
Barnets mening :
Når barnet er fylt 7 år skal det høres,og det skal legges økende vekt på barnets mening ut fra alder og modenhet.
Fra 12 år skal barnets mening tillegges stor vekt

