
 Unntatt offentlighet etter off.loven §13 

SAMTYKKE FRA FORESATTE TIL TVERRFAGLIG SAMARBEID 

Mål med samtykket:  
Tverrfaglig samarbeid sikrer best mulig hjelp til barnet ditt og familien. Ved å dele 
informasjon finner vi gode løsninger sammen.  

Jeg vet hva samtykket innebærer, såkalt informert samtykke: 

• Jeg vet at samtykket er frivillig og at målet med deling av opplysninger er å gi best
mulig hjelpetilbud

• Jeg har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles.
• Jeg vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette.
• Jeg er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er

nødvendig, og kun til ansatte som trenger informasjon for å ivareta barnet.
• Jeg vet at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at

spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger.
• Jeg vet at samtykket er frivillig og at målet med deling av opplysninger er å gi best

mulig hjelpetilbud
• Jeg er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for tilbudet til

barnet og oss.
• Jeg har fått forklart hva jeg samtykker til på et språk jeg forstår.

Jeg/vi samtykker til at: Nødvendige opplysninger om mitt/vårt barn kan gis uten hinder av 
taushetsplikten. Opplysningene kan omfatte barnet og familiens situasjon hjemme, i 
barnehagen, på skolen og i fritiden. Som hovedregel deltar foresatte på møter om barnet. 
Dersom jeg ikke er til stede, skal jeg informeres om resultatet av samarbeidet.  

Barnets for- og etternavn: 

Barnets fødselsdato: 

Jeg samtykker til at følgende informasjon kan deles mellom samarbeidspartnere 
(skriv kort og konkret): 
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Hensikt/hva skal informasjonen brukes til? 
 
 
 
 
 
 

 
Følgende instanser kan utveksle nødvendige opplysninger (sett kryss): 
Kryss av Instans Mer info om instans/ 

kontaktperson  
  Helsestasjon  
 Familieteam  
 Barnevern  
 Barnehage  
 Skole  
 Barnevern  
 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)  
 Tjeneste- og koordineringskontor (TKK)  
 Randaberg avlastningssenter  
 Fysioterapi/ergoterapi  
 NAV  
 Fastlege, BUP, SUS  
 Politi  
 Andre (f.eks. spesialisthelsetjenesten, 

frivillige lag og foreninger) 
 

   
 
Barnets medvirkning: Er barnet kjent med at informasjon skal deles? Hvordan har barnet 
uttalt seg og medvirket i hva som skal deles?  
 
Barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. Deres mening skal tillegges vekt 
ut fra alder og utvikling. 
  
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.  
• Fra 16 år kan ungdommen selv samtykke til helsehjelp. 
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Samtykket gis frivillig og gjelder f.o.m. ……………....….……. t.o.m. …...……….…….……. 
Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake.  
 
Sted, dato, underskrift foresatte 1:      
 
……………………………………………………………………………………………….…..………. 
 
Sted, dato, underskrift foresatte 2: 
 
……………………………………………………………………………………………….…..………. 
 
Sted, dato, underskrift ungdom over 15 år: 
 
……………………………………………………………………………………………….…..………. 
 
Sted, dato, avdeling og ansatt som har innhentet samtykket:   
 
……………………………………………………………………………………………….…..………. 
 
 
Revidert (hvis samtykket gjelder for ny periode): …………………………………….......….……. 
 
 
  KS (2019) 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 opp-
lysninger 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).  
 
Aktuelle lovbestemmelser om taushetsplikt:  
Opphevelse av taushetsplikt og samtykke til utveksling av opplysninger, jf. forvaltningsloven 
§§ 13-13b, helsepersonelloven §§ 21-22, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1, opp-
læringsloven § 15-1, barnehageloven § 20, barnevernloven § 6-7, pasient- og bruker-
rettighetsloven § 3-6, sosialtjenesteloven § 44, NAV-loven § 7, personopplysningsloven, 
offentlighetsloven og politiregisterloven. 

       
      

   
     

       
        

    

https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=114522
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