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Tillegg til tildelingsbrev nr. 9 - Fosterforeldres tilgang til barns 
helseopplysninger på helsenorge.no 

Formålet med oppdraget 

Formålet med oppdraget er å utrede alternative løsninger for digital tilgang til helsenorge.no 

for fosterforeldre, som per i dag ikke har digital tilgang til helseopplysninger til barn de utøver 

omsorgen for.  

Bakgrunn 

Fosterforeldre ivaretar omsorgen for barn i fosterhjem på vegne av barnevernstjenesten. 

Dette inkluderer å sørge for at barnet får nødvendig helsehjelp, men per i dag har ikke 

fosterforeldre tilgang til opplysninger om barnet på den digitale innbyggerportalen 

helsenorge.no. Tilgang til slike opplysninger er i dag knyttet til foreldreansvar og barnets 

bostedsadresse. Konsekvensen er at generelle helsetjenester som tilgang til prøvesvar, 

bestille legetime, frikort og fornying av resept er utilgjengelig for fosterforeldrene. 

Koronapandemien har også synliggjort fosterforeldres behov for tilgang til helsetjenester som 

Covid-19 prøvesvar og koronasertifikat.  

Oppdragsbeskrivelse  

Vi ber Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet om å bidra i en arbeidsgruppe som skal 

nedsettes og ledes av Bufdir. Arbeidsgruppen skal utrede alternative tilgangsløsninger for 

fosterforeldre til helseopplysninger for barn de har omsorgsansvar for på helsenorge.no, 

herunder  

- registrering av omsorgsansvar i Folkeregisteret  

- en løsning hvor enkeltpersoner i barnevernstjenestene får tilgang til å gjøre endringer 

i representasjonsforhold på helsenorge.no 
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Side 2 
 

Det bes om at det også skal utredes alternativer som ikke krever lov- eller forskriftsendringer. 

 

Utredningen skal foretas i samarbeid med Bufdir, Skatteetaten, Norsk helsenett SF og 

eventuelle andre relevante aktører. 

 

Utredningen skal i samsvar med utredningsinstruksen inneholde 

- en analyse av de relevante alternativer for tilgangsløsning, herunder hvilke 

prinsipielle spørsmål forslagene reiser, positive og negative virkninger av forslagene, 

og hvem de berører 

- en konkretisering av de tekniske løsningene alternativene medfører 

- vurderinger av hva som skal til for en vellykket implementering av de relevante 

alternativene, herunder tidsløp for implementering 

- påpeke mulige tverrsektorielle gevinster ved de ulike alternativene 

- økonomiske og administrative konsekvenser av alternativene 

 

Arbeidsgruppen skal gi en anbefaling av hvilket alternativ som de vurdere som det best 

egnede, samt det best egnede alternativet som ikke krever lov- eller forskriftsendringer. 

 

Frist 

Utredningen skal leveres innen 15. mars 2023 

 

 

 

Med hilsen 

 

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Marie Norum Ur 

førstekonsulent 
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