FARSUND KOMMUNE

Ver 2, 31. 01 2017

Unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven § 5a, jfr. forvaltningsloven §13

INFORMERT SAMTYKKE
Jeg/vi samtykker til at Farsund kommune v/_______________________________kan
innhente/videreformidle relevante opplysninger i forhold til:
Navn:_________________________________ Født:_______________________
Opplysninger kan innhentes fra (instanser og personer):

Følgende opplysninger kan innhentes/videreformidles:

Opplysningene skal brukes til:

Jeg/vi reserverer oss mot innhenting/videreformidling av følgende:

Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig og at jeg/vi er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake
når/dersom jeg/vi måtte ønske dette.

Dato:_________________

__________________________________________________________
underskrift

INFORMASJON OM SAMTYKKE
Ved innhenting av tilleggsinformasjon og/eller videre formidling av informasjon skal det innhentes skriftlig samtykke jfr.
personopplysningsloven §§ 2 nr. 7,19 og 20. Ved slikt samtykke skal det fremgå hvilke instanser det gjelder, hvilken informasjon det
er behov for og eventuelt hvilke instanser informasjonen kan formidles til.
HOVEDREGEL OM TAUSHETSPLIKT
Alle er underlagt taushetsplikt jf forvaltningsloven § 13.1.ledd pkt.1 samt særlovene deltagerne er forpliktet til.
Helsepersonelloven § 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.
SAMTYKKE
Helsepersonelloven § 22. Samtykke til å gi informasjon
Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den
utstrekning den som har krav på taushet samtykker. Et forsikringsselskap kan likevel ikke få adgang eller kjennskap til opplysninger
som den opplysningene direkte gjelder, kan nektes innsyn i etter pasientrettighetsloven § 5-1 annet ledd.
For personer under 16 år gjelder reglene i pasient og brukerrettighetsloven §§ 4-4 og 3-4 annet ledd tilsvarende for samtykke etter
første ledd.
For personer over 16 år som ikke er i stand til å vurdere spørsmålet om samtykke av grunner som nevnt i pasient og
brukerrettighetsloven § 3-3 annet ledd, kan nærmeste pårørende gi samtykke etter første ledd.
BARN: Samtykkeerklæringen kan underskrives av foreldre eller andre med foreldreansvar for brukere under 15 år jfr. barneloven §
32. Dersom brukeren har fylt 12 år skal han/hun få si sin mening før samtykkeerklæringen underskrives og når søknad sendes jfr.
barneloven § 31.
Fra fylte 15 år underskriver brukeren selv samtykkeerklæringen. Foreldre eller andre med foreldreansvar kan og bør
medunderskrive samtykkeerklæringen sammen med brukere i aldersgruppen 15-18 år.
§ 4-4. Samtykke på vegne av barn
BARN OG SAMTYKKE TIL HELSEHJELP ETTER PASIENT OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN:
Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 16 år.
Det er tilstrekkelig at én av foreldrene eller andre med foreldreansvaret samtykker til helsehjelp som
a) regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet, jf. barnelova §§ 37 og 42 andre ledd, eller
b) kvalifisert helsepersonell mener er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade.
Før helsehjelp som nevnt i bokstav b gis skal begge foreldrene eller andre med foreldreansvaret, så langt råd er, få si sin mening.
Beslutning om helsehjelp som nevnt i bokstav b kan påklages til Helsetilsynet i fylket etter kapittel 7. Helsetilsynet i fylket kan vedta
at helsehjelpen skal avsluttes inntil det er fattet vedtak på grunnlag av klage fra den andre forelderen eller andre med
foreldreansvaret.
Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter barnevernloven § 4-6 annet ledd, § 4-8 eller § 4-12,
har barneverntjenesten rett til å samtykke til helsehjelp.
Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnets foreldre, andre med foreldreansvaret eller barnevernet, jf. annet ledd, høre
hva barnet har å si før samtykke gis. Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det skal
legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet.
SAMTYKKE PÅ VEGNE AV UNGDOM SOM IKKE HAR SAMTYKKEKOMPETANSE
Pasient og brukerrettighetsloven § 4-5.
Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter mellom 16 og 18 år som ikke har
samtykkekompetanse.
Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn mellom 16 og 18 år etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, har
barneverntjenesten rett til å samtykke til helsehjelp.
Helsehjelp kan ikke gis dersom pasienten motsetter seg dette, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser.
MYNDIGE PASIENTER SOM IKKE HAR SAMTYKKEKOMPETANSE
Pasient og brukerrettighetsloven § 4-6 :Dersom en myndig pasient ikke har samtykkekompetanse, kan den som yter helsehjelp ta
avgjørelse om helsehjelp som er av lite inngripende karakter med hensyn til omfang og varighet.
Helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, kan gis dersom det anses å være i pasientens interesse, og det er
sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik hjelp. Der det er mulig skal det innhentes informasjon fra pasientens nærmeste
pårørende om hva pasienten ville ha ønsket. Slik helsehjelp kan besluttes av den som er ansvarlig for helsehjelpen, etter samråd
med annet kvalifisert helsepersonell. Det skal fremgå av journalen hva pasientens nærmeste pårørende har opplyst, og hva annet
kvalifisert helsepersonell har hatt av oppfatninger.
OM PASIENTER SOM ER FRATATT RETTSLIG HANDLEEVNE:
Pasient og brukerrettighetsloven § 4-7.
Pasient som er fratatt rettslig handleevne etter vergemålsloven § 22 tredje ledd, skal i så stor utstrekning som mulig selv samtykke
til helsehjelp. Dersom dette ikke er mulig, kan vergen samtykke på vegne av.

