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Smittevern og taushetsplikt for barnevernansatte
Vi viser til e-post av 29. oktober, med spørsmål om hvilke skranker taushetsplikten setter for
ansatte i barneverntjenesten med hensyn til smittesporing. Dersom en barnevernsansatt
blir smittet av koronaviruset, kan vedkommende oppgi alle sine nærkontakter den siste
tiden før konstatert smitte uten å bryte taushetsplikten?
Nærkontakter
I henhold til FHIs definisjon, regnes man som nærkontakt hvis:





man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre
enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene,
OG kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter
ELLER direkte fysisk kontakt
ELLER direkte kontakt med sekret

Dette innebærer at ansatte i barnevernstjenesten som får påvist covid-19, må vurdere hvilke
personer vedkommende har vært i kontakt med de siste 48 timene før symptomutbrudd, og
som omfattes av minst en av de tre kontaktformene som er omtalt. Vi antar at det mest
aktuelle alternativet med tanke på barn og familier som den ansatte kan ha hatt kontakt
med i forbindelse med jobben, er kontakt med mindre enn to meters avstand i mer enn 15
minutter.
Er taushetsplikten til hinder for å oppgi nærkontakter?
Det er en streng taushetsplikt etter barnevernloven, og den omfatter opplysninger om at
navngitte personer har hatt kontakt med barnevernstjenesten. Dette vil også gjelde under
koronapandemien. Taushetsplikten oppheves imidlertid dersom den som har krav på
taushet samtykker til at opplysninger deles (så langt samtykket gjelder).
Opplysninger kan videreformidles med samtykke
Dersom en ansatt i barnevernstjenesten får påvist covid-19, og har hatt nærkontakt med
barn eller familier i forbindelse med sitt arbeid, må barnevernstjenesten umiddelbart ta
kontakt med den eller de det gjelder. Det må avklares om det kan oppgis til
helsemyndighetene at vedkommende er definert som nærkontakt til en som har fått påvist
smitte. Det bør opplyses om at det ikke vil bli gitt informasjon om hva som er bakgrunnen for
definisjonen som nærkontakt – at dette er fordi vedkommende har vært i kontakt med
barnevernstjenesten. Det bør også opplyses om at de som mottar informasjonen er bundet
av en streng taushetsplikt.
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Hvis det ikke gis samtykke til informasjonsdeling
Dersom det ikke gis samtykke til at det gis informasjon til helsemyndighetene om den mulige
smittespredningen, må barnevernstjenesten opplyse om at det gjelder en karantenplikt for
alle som er definert som nærkontakter av noen med påvist smitte. Alle nærkontakter skal i
karantene i 10 døgn etter siste smitteeksponering. Det må også oppfordres til at det tas
kontakt med lokal smittvernmyndighet for råd og veiledning, og for bestilling av time for
testing.

Med hilsen
Anders Henriksen (e.f)
avdelingsdirektør

Jan Faller
spesialrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Kopi:
Fylkesmennene

Tenk miljø – velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no

2

