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Samtykkeerklæring 

Samtykkeerklæring til tverrfaglig samarbeid og fritak fra taushetsplikt 

 

Vedr: ________________________________________ Født:____________________  
 

Jeg/vi fritar følgende instanser fra taushetsplikten til den enkelte instans, og samtykker til utveksling 

av opplysninger (jf. forvaltningsloven § 13 a, helsepersonelloven § 22, opplæringsloven § 15-1, 

barnehageloven § 20, barneverntjenesteloven § 6-7) 

Jeg/vi er gjort kjent med at formålet med utveksling av opplysninger er med på å gi barnet/eleven 

best mulig tverrfaglig bistand, og at informasjonen som utveksles tematisk skal være begrenset til det 

som til enhver tid er nødvendig og hensiktsmessig.  

Ved å signere dette arket samtykker jeg også til at opplysninger om meg blir lagret i et forsvarlig 

sikret journalsystem. Det er kun ansatte i XX som har innsyn i dette journalsystemet.  

Fritak fra taushetsplikten gjelder følgende område: 

 

 

 

Det skal ikke utveksles informasjon om følgende temaer: 

 

 

 

 

Kryss av for de aktuelle instansene:  

 Alle  

 Barnevernet  Skole/SFO 

 BUP   Skolehelsetjenesten 

 Enhet for rus og psykisk helse  Tildelingsenheten 

 Helsestasjon 

 

 Tilrettelagte tjenester 

Unntatt offentligheten jf. Forvaltningsloven § 13 
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 Fysio- og ergoterapi for barn og 

unge 

 Ungdomsklubb/frivillig aktivitet: 

……………………………………………… 

 Familiesenteret  Utekontakten 

 NAV  Fastlege 

 Politiet  PPT 

 Barnehage  Andre …………………………………………… 

 

Samtykket trer i kraft fra ___________ og varer til ___________, evt. revidert___________  

 

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 15 år skal barnet selv samtykke til 

tverrfaglig samarbeid og fritak fra taushetsplikt.       

Jeg/vi er informert om: 

• At samtykket helt eller delvis kan trekkes tilbake når som helst. 

• Hva opplysningene skal brukes til, hvem som skal dele opplysningene og på hvilken måte. 

• At det er frivillig å gi fra seg opplysninger.      
  
    

____________________________ 

Dato/sted 

 

____________________________   ____________________________  

Underskrift ungdom over 15 år    Underskrift foresatt  

 

____________________________   ____________________________ 

Underskrift foresatt      Underskrift for Nannestad kommune 
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