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Høring - Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år 

Barneombudet viser til høring på Nasjonal faglig retningslinje for Tannhelsetjenester til barn 
og unge 0-20 år.  
 
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge 
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen). 
 
Det er fint at direktoratet bruker barnekonvensjonen og viser til ulike artikler i den 
foreliggende retningslinjen.  
 
Barneombudet har i hovedsak sett på kapittel 4 og 5. Vi har imidlertid få kommentarer til 
disse kapitlene.  
 
Så langt vi kan vurdere, mener vi retningslinjen klarer å ivareta bredden av 
barnebefolkningen ved at den særlig omtaler barnegrupper med utfordringer og behov. Særlig 
gjelder dette barn med foreldre som har alvorlig psykisk eller somatisk sykdom, eller 
rusavhengighet, eller barn med innvandrerbakgrunn. Det er også fint at tannhelsetjenestens 
rolle ved mistanke om vold, overgrep eller andre former for omsorgssvikt, er så grundig 
omtalt. 
 
Opplysningsplikten til barnevernet er ivaretatt, og det er nettopp til dette kapittelet 
Barneombudet har et innspill: I kapittelet Opplysningsplikt ved pålegg heter det i andre 
avsnitt at «Foresatte og/eller barnet skal ikke informeres dersom det kan medføre skade på 
barnet». Barneombudet mener at bruken av «skade» blir utydelig her, særlig når det ikke 
presiseres hva «skade på barnet» kan innebære. Det bør også presiseres at dette er særlig 
relevant ved mistanke om at barnet er utsatt for vold eller overgrep fra sine foreldre.  
 
Barneombudet mener det er bra at det fremkommer av retningslinjen at fylkeskommunen har 
ansvaret for å tilby nødvendig tannhelsehjelp ved barnehusene.  
 
 
Vennlig hilsen 

Camilla Kayed 
fagsjef 

Tone Viljugrein  
seniorrådgiver 



 

 
 
 

2 

 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
 


