
 
Samtykke:  

 

Plikta til aktivt å hindre at andre får kjennskap til personopplysningar, er ei generell norm 

om at tilsette ikkje skal spreie opplysningar i større utstrekning enn naudsynt, sjølv 

om lovene opnar for kommunikasjon på nærare vilkår. 

 

Felles for alle yrkesgrupper og tenester er at teieplikta vert oppheva ved samtykke, så 

langt samtykket gjeld. Det er nødvendig med informert samtykke frå den saka gjeld, og 

ei presisering av kva samtykket omfattar/inneber.  

Hovudregelen er at det er den som opplysningane gjeld, som kan gje samtykke. 

Samtykkekompetanse må vurderast. Samtykke er eit viktig grunnlag for tverrfagleg og 

tverretatleg samarbeid.  
 

Ved å drøfte saker anonymt, vil ikkje teieplikta bli til hinder for samarbeid på tvers av 

etatane. Men vi skal vere merksame på at i små lokalsamfunn kan det vere vanskeleg å 

skjule barnet/ungdommen sin identitet. I slike høve gjeld teieplikta, sjølv om namn ikkje 

er nemnt.  

I visse høve kan det gjere seg gjeldande så tungtvegande interesser at teieplikta må vike. 

Dette kan til dømes vere tilfelle der liv og helse står på spel (Straffelova §144 og legelova 

§31, andre avsnitt). 

 

Sjå: Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – 

familier (KS). Under tverrfagleg samarbeid på einingsnivået.  

 

 

Plikt til å samarbeide: 

 

Både sosiallova, helselova, opplæringslova, barnehagelova og barnevernslova har ulike 

krav til samarbeid med andre tenesteytarar.  Det er òg eit felles krav til alle om å melde 

frå til barnevernet, jf. opplysningsplikt.   

 

Opplysningsplikta: 

 

Opplysningsplikta i barnevernslova §6-4 er ei omfattande plikt for ulike offentlege etatar.  

Det same gjeld profesjonane sine ulike spesiallover. Opplysningsplikta gjeld når det er 

grunn til å tru at barn/unge vert utsette for omsorgssvikt eller syner alvorlege 

åtferdsvanskar. Du treng såleis ikkje vite eller vere sikker, før du gjev opplysningar.  

Opplysningar skal gjevast av eige tiltak utan hinder av teieplikta.  

 

Tilvising/ Meldeskjema til barnevernet ligg under «Kva ansvar og plikter har du som 

arbeider med barn og unge i Luster kommune».  
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