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 RHABU 
R E G I O N S E N T E R   F O R   H A B I L I T E R I N G S T J E N E S T E N  

F O R   B A R N   O G   U N G E  
 

 

Råd til deg som blir innkalt som vitne i fylkesnemnda eller domstolen 
 
Formålet med dette notatet er å informere om ansvaret du som helsepersonell har når du blir innkalt som 
vitne i fylkesnemnda eller domstolen, og gi råd om hvordan du  kan forberede deg før du skal vitne. 
Målgruppen for notatet er ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) i Helse Sør-Øst, 
men referansene det blir vist til, gjelder alt helsepersonell.  
 
RHABU har utarbeidet notatet sammen med fagpersoner i HABU som har erfaring med å være vitne eller 
sakkyndig i fylkesnemnda eller domstolen. 
 
Notatet er avgrenset til å omhandle når du som fagperson blir innkalt som vitne i fylkesnemnda eller 
domstolen. Forskjellen mellom det å være innkalt som vitne, sakkyndig og sakkyndig vitne kan du lese 
mer om i en sjekkliste utarbeidet av Den norske legeforening (1).   

Vitne- og taushetsplikt 

Helsepersonell har forklarings- og vitneplikt når de blir innkalt som vitne for domstolene og 
fylkesnemnda, med mindre annet er bestemt ved lov (2).  
 
Helsepersonell har taushetsplikt jf. helsepersonelloven (3) når det gjelder pasientopplysninger. For 
enkelte helsepersonellgrupper (leger, psykologer, apotekere, jordmødre eller sykepleiere) er vitneplikten 
særlig begrenset (2). Det er derfor viktig at du gjør deg kjent med om det kan være nødvendige unntak fra 
taushetsplikten i den aktuelle saken du har blitt innkalt til. Du kan lese mer om helsepersonells 
taushetsplikt domstolene og fylkesnemnda her.  
 
De fleste helseforetakene har også en juridisk avdeling du som fagperson kan kontakte hvis du trenger råd 
og veiledning.  

Hvilke saker blir ført for fylkesnemnda og domstolen? 

Fylkesnemnda er et domstolsliknende statlig organ som avgjør saker etter barnevernloven, helse- og 
omsorgstjenesteloven og smittevernloven (4). Du kan lese mer om hva fylkesnemndene gjør her. 
 
Aktuelle saker hvor du som ansatt i HABU kan bli innkalt som vitne kan være:  

 Spørsmål om omsorgsovertakelse/ tilbakeførelse etter omsorgsovertakelse. 

 Spørsmål rundt samvær, for eksempel: hyppighet, med eller uten tilsyn, samværets lengde, 
form/kontekst, inne/ute, i fosterhjemmet / på et nøytralt sted, og antall personer til stede. 

 Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9: bruk av tvang og makt ovenfor enkelte personer med 
psykisk utviklingshemming. 

 
Domstolen/tingretten behandler sivile tvistesaker og straffesaker. Du kan lese mer om hvilke saker som 
behandles i tingretten her. 
 
Aktuelle saker der du som ansatt i HABU kan bli innkalt som vitne kan være: 

 Straffesaker der ungdom som har blitt utredet ved HABU har begått straffbare handlinger, 
eksempelvis voldshendelser, seksuelle overgrep eller brannstiftelse. 

 Pasientskadesaker. 

 Barnefordelingssaker. 

Åpen eller lukket høring 

Retten kan bestemme om hele eller deler av et rettsmøte skal holdes for lukkede dører jf. Domstolloven 
§125 (5). Drøft med den som har innkalt deg som vitne, om det du skal vitne om kan skade barnet på 
kort eller lang sikt og om ditt vitnemål derfor bør holdes for lukkede dører. 

https://beta.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/rettigheter-og-plikter-for-lege-og-pasient/legen-som-vitne-og-sakkyndig/#19888
https://www.helsedirektoratet.no/tema/taushetsplikt-og-opplysningsplikt/helsepersonells-vitneplikt-for-domstolene-og-fylkesnemnda
https://www.helsedirektoratet.no/tema/taushetsplikt-og-opplysningsplikt/helsepersonells-vitneplikt-for-domstolene-og-fylkesnemnda
https://www.fylkesnemndene.no/no/Hva-er-Fylkesnemndene/
https://www.domstol.no/Om-domstolene/De-alminnelige-domstolene/Tingrettene/
https://www.domstol.no/Om-domstolene/De-alminnelige-domstolene/Tingrettene/
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Forberedelser før du skal vitne 

Det stilles krav om at du som vitne stiller forberedt. Det er tillatt å ta med relevante dokumenter, egne 
notater osv jf. Tvisteloven § 24-4 (6) og Straffeprosessloven § 116 (7). Hvor godt forberedt du er, kan 
påvirke utfallet av saken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når du skal vitne i fylkesnemnda eller i domstolen 

 Når du kommer inn i salen, blir du bedt om å stå ved vitneboksen.  

 Du blir spurt om hva du heter, hvor du bor, stilling og arbeidssted.  

 Du må avgi en forsikring før du forklarer deg. Først vil nemndslederen / rettens leder formane 
deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Dette skal du avgi 
forsikring om.  

o Stående sier du: «Det forsikrer jeg». 

 Du blir så bedt om å fortelle det du vet om saken.  
o Hvis du ikke er helt sikker på hva du blir bedt om å forklare deg om, kan du godt be om at 

det stilles spørsmål. Når du har forklart det du husker, vil som regel partene i saken og 
deretter dommeren stille spørsmål. (Se tips om hva du kan svare på og hva du ikke kan 
uttale deg om under avsnittet om ofte stilte spørsmål.)  

o Du er forpliktet til å opplyse om det du antar har betydning og relevans for saken, selv 
om du ikke blir spurt direkte om det.  

o Du kan støtte deg til notater, men selve forklaringen skal være muntlig.  
o Bruk så få fagord som mulig, uten at det går på bekostning av innholdet. Beskriv det du 

vet med vanlige ord og si også det opplagte. Hvis noe må forenkles for at det skal bli 
forstått, så si at du forenkler det.  

o Oppgi testresultater med konfidensintervall (feilmargin) og skill mellom det du vet og det 
du antar eller resonnerer deg frem til. Dersom du er i tvil eller ikke husker hva som 
foregikk, så si fra. 

o Dersom du får spørsmål som går utover det du har kunnskap om eller kjennskap til, er 
det viktig at du tilkjennegir det. Da kan det være aktuelt å svare:  «vet ikke», «det har jeg 
ikke vurdert» eller «det er det andre fagpersoner som kan svare bedre på». 

 Vær klar over at falsk forklaring er straffbart med fengsel inntil fem år. 
 

Du kan lese mer om hvordan vitneavhør foregår på fylkesnemnda (8) og domstolen (9) sine nettsider. 

Etter du har vitnet 

Mange opplever det som nyttig med en gjennomgang av  opplevelsen etter å ha vitnet for 
fylkesnemnda eller domstolen. Snakk gjerne med din nærmeste leder hvem du kan ha en samtale 
med i etterkant av at du har vitnet. Avklar med leder hvordan det skal dokumenteres i pasients 
journal og administrative systemer at du har vitnet i fylkesnemnda eller for domstolen. 
 
 
 
 

Praktiske råd til forberedelser: 

 Avklar med arbeidsgiver hvor mye tid du kan/bør bruke til forberedelse. 

 Kontakt de som har innkalt deg som vitne og be om en samtale/ møte. 

 Snakk med kollegaer som har vitnet tidligere. 

 Sett av nok tid til gjennomgang av pasientjournalen. 

 Forbered deg på temaene det er ønskelig at du skal belyse/bidra med - eksempelvis faglige 
anbefalinger, samarbeid med foreldre, valg av behandling etc. 

 Tenk gjennom hvordan du bør svare hvis du får spørsmål du ikke kan svare på, enten fordi du ikke 
husker/vet noe om det du blir spurt om, eller fordi det gjelder andre fagområder enn ditt eget. 

 Lag deg temabaserte notat som du kan ta med deg når du skal vitne. Ta for eksempel utgangspunkt i 
spørsmålene du har fått i innkallingsbrevet.  

 Ta utskrift fra journal av epikriser/rapporter som du tenker er spesielt aktuelle å ta med. 

 Tren deg gjerne på å snakke om de aktuelle temaene og spørsmål du kan få. 

 

https://www.fylkesnemndene.no/no/saksgang/vitner/
https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/vitne-i-retten/
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Ofte stilte spørsmål: 

Kan alle fagpersoner i HABU bli innkalt som vitne? 

 Alle som har hatt en relasjon til barnet eller familien, og som kan komme med konkrete fakta om 
det retten ønsker svar på, kan bli innkalt som vitne. 

 
Må jeg vitne? 

 Det skal veldig gode grunner til for å si nei til å vitne i en sak. Det kan for eksempel være fordi du 
ikke har sett barnet på lenge og den kjennskapen du har til barnet/familien ikke lenger er av 
interesse for saken.  

 
Kan arbeidsgiver sende en annen fagperson? 

 Det er den fagpersonen som har førstehåndskjennskap til barnet og dens familie, som bør stille 
som vitne. Hvis det i innkallingen blir etterspurt informasjon som den innkalte fagpersonen ikke 
er den rette til å svare på, bør en ta kontakt med de som har innkalt og avklare om en annen 
fagperson bør innkalles i steden.  
 

Representerer jeg hele avdelingen min, eller bare meg selv som fagperson? 

 Du representerer deg selv som fagperson.  
 
Hva kan jeg svare på? 

 Du skal svare på forhold du selv har kjennskap til. Som vitne skal du forholde deg til de faktiske 
forholdene du kjenner til og ikke gjøre nye faglige vurderinger/analyser. Det er rettens oppgave. 

 
Kan jeg ta med meg journalutskrift når jeg skal vitne? 

 Du kan ta med deg de dokumentene du trenger for å stille forberedt som vitne. Enkelte ganger 
kan det være hensiktsmessig å lage seg et notat med korte oppsummeringer knyttet til temaene 
du er bedt om å vitne om.  

 
Hva kan jeg si når det blir stilt spørsmål om fagområder/anbefalinger fra andre kollegaer? 

 Du skal i hovedsak ikke svare på spørsmål knyttet til andre fagområder enn ditt eget eller 
spørsmål om andre fagpersoners faglige vurderinger og beslutninger. Du kan imidlertid vurdere å 
lese opp faglige vurderinger fra journal hvis du har tatt de med. Opplys da om at du leser direkte 
opp fra rapporten til en annen fagperson.  

 Unngå å gjengi andre fagpersoners uttalelser/beskrivelser med egne ord. 
 
Kan jeg svare på medisinske spørsmål? 

 Medisinske spørsmål bør i hovedsak besvares av lege, men du kan lese opp fra aktuelle 
journalnotat med den hensikt å opplyse saken.  

 
Hva er aktuelle tema hvis jeg får spørsmål om foreldrenes omsorgsevne? 

 Du kan svare på spørsmål knyttet til foreldrenes samarbeid med deg og HABU og si noe om hvilke 
utfordringer det kan innebære å være foreldre til barn med den aktuelle diagnosen, 
funksjonsnedsettelsen eller vanskene.  Andre forhold som kan være relevante er om foreldrene 
har møtt til avtalte timer og fulgt opp avtalt behandling og tiltak. 
 

Det er veldig uvant for oss fagpersoner å oppleve at det vi sier kan bli vridd på eller brukt på en annen måte. 
En må derfor være nøye med å fortelle det man vet og formulere seg riktig. Det er jo tragisk hvis noe en sier 
kommer helt feil ut eller blir brukt på feil måte.   
         (Utsagn fra ansatt i HABU) 

Jeg synes det var fint at dommeren opplyste de andre i salen om at jeg, som normalt har taushetsplikt, i 
situasjonen som vitne hadde opplysningsplikt, og at jeg var innkalt, og ikke var der fordi jeg ønsket det selv. 
Jeg synes det var fint at dommeren sa det så alle hørte det.       
         (Utsagn fra ansatt i HABU) 
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I fylkesnemnda har jeg forklart meg om utredningen og oppfølgingen som er gjennomført hos oss. Jeg har 
også forklart betydningen av de ulike diagnosene og hva slags oppfølging jeg tenker at barnet trenger. 
        (Utsagn fra ansatt i HABU)  

 

Når partene har stilt spørsmål knyttet til forhold som jeg ikke har utredet eller tatt stilling til, har jeg enten 
svart at jeg ikke kan uttale meg om det, eller jeg har gitt generelle svar som at barn med autisme har behov 
for forutsigbarhet og struktur, og at det er ekstra krevende å ta seg av barn med disse vanskene.  

(Utsagn fra ansatt i HABU) 
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