Nyhed

Begrænsninger i en myndigheds it-system
retfærdiggør ikke, at breve til forældre
sendes til mindreårige børn
Når Region Sjælland skriver til forældre med information om behandling af
mindreårige børn, sker det ofte i breve, som adresseres til barnet og ikke til
forældrene. Det viser en undersøgelse, som ombudsmanden har foretaget.

22. juni 2022

”Det er efter min opfattelse ikke en lovlig fremgangsmåde at sende breve, der
er tiltænkt forældrene, til mindreårige – det gælder, uanset hvordan Sundhedsplatformen er indrettet. I øvrigt kan fremgangsmåden indebære, at barnet sættes i en sårbar position ved direkte at få tilsendt – måske alvorlig – information, som det kan være svært for barnet at forstå eller håndtere uden
nødvendigvis at have umiddelbar adgang til støtte fra en voksen”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Sundhedsplatformen kan ikke automatisk sende breve til
forældrene
Region Sjællands fremgangsmåde hænger sammen med, at Sundhedsplatformen ikke har en automatiseret teknisk løsning til at generere breve til forældrene. Derfor kræver det manuelle sagsgange, hvis regionen skal skrive til
forældrene.
Ombudsmanden understreger, at mangler ved it-systemet ikke kan begrunde, at reglerne om information til forældrene tilsidesættes. Det er myndighedens ansvar, at de it-systemer, som den anvender, lever op til lovgivningsmæssige og forvaltningsretlige krav.
Region Sjælland arbejder – sammen med Region Hovedstaden, som også
anvender Sundhedsplatformen – på en bedre automatiseret teknisk løsning,
men tidshorisonten for en sådan løsning kendes ikke på nuværende tidspunkt.
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Ombudsmanden har på den baggrund bedt både Region Sjælland og Region
Hovedstanden om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionerne anledning til –
også i perioden indtil en automatiseret teknisk løsning måtte være på plads.
Læs ombudsmandens udtalelse her.
Yderligere oplysninger:
Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Områdechef Jacob Christian Gårdhøje, tlf. 33 13 25 12

FAKTA
Kort om information om behandling af mindreårige
Det fremgår af forældreansvarslovens § 1 a og § 2, stk. 1, at børn og unge
under 18 år er under forældremyndighed, og at en forældremyndighedsindehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Omsorgspligten indebærer
bl.a. en pligt til at sørge for, at den mindreårige får behandling, hvis der er et
behandlingsbehov.
Når et barn er under 15 år, er det forældremyndighedsindehaverne, der –
som legale partsrepræsentanter for barnet – skal samtykke til behandling og
modtage information på barnets vegne. Det følger af § 2, stk. 1, i forældreansvarsloven og § 14 i sundhedsloven.
Børn under 15 år skal dog – selv om barnet ikke selv kan samtykke til behandling – informeres om og inddrages i beslutningsprocessen om behandlingen, i det omfang barnet forstår behandlingssituationen, og det ikke vil
skade barnet. Det følger af § 20 i sundhedsloven og artikel 12, stk. 1, i FN’s
konvention om barnets rettigheder.
Når en mindreårig er mellem 15 og 17 år, skal den unge selv give samtykke
til behandling og har en selvstændig ret til information. Dog skal forældremyndighedsindehaverne som udgangspunkt have samme information som
den 15-17-årige og inddrages i den mindreåriges stillingtagen. Det fremgår af
§ 17, stk. 1, i sundhedsloven.
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