
Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon betjenes av 
fagkonsulent Jennifer Drummond 
Johansen. Telefontjenesten har åpent på 
torsdager mellom klokken 09.00 og 15.00. 

Ring vår fagkonsulent på telefon

23 31 54 00
Du kan også sende inn spørsmål til 
fagkonsulenten på e-post: 

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 

Om sosiale medier og taushetsplikt 
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?Sosiale medier blir en stadig større 
del av vår hverdag,  og noe som kan 
bidra til økt livskvalitet, kunnskap 
og vennskap. Samtidig kan sosiale 
medier påføre mennesker både 
tilsiktet og utilsiktet lidelse. Foster
foreldre har henvendt seg til råd   
givningen med spørsmål knyttet til 
bruk av sosiale medier som for 
eksempel facebook, blogger og 
instagram. De lurer på om det er 
greit å legge ut bilder av fosterbarn 
på for eksempel facebook på lik 
linje med at de legger ut bilder av 
andre barn i familien. De ønsker at 
fosterbarnet skal oppleve å bli vist 
fram som de andre barna og tenker 
at noe annet ville vært en uheldig 
forskjellsbehandling av barna. 

Vi får også henvendelser fra 
fosterforeldre som er bekymret 
fordi foreldre legger ut bilder av 
fosterbarnet, uten at  barnet har 
samtykket til dette. Dette kan være 
bilder som barnet er flau over og 
som det ikke vil skal ligge ute på 
nettet.

Foreldre har også henvendt seg 
til oss, fordi de opplever det som 
problematisk at fosterforeldrene 
legger ut mange bilder av barnet 
på facebook. Andre foreldre vil 
kanskje sette pris på å kunne følge 
sine barn på facebook, så dette er 
ikke svart/hvitt. 

Flere barneverntjenester vi har 
snakket med ser også et behov for 
retningslinjer knyttet til bruk av 
facebook for fosterforeldre.

Sosiale medier er 
offentlige
Tonen i sosiale medier kan minne 
om private, fortrolige samtaler, og 
derfor er det lett å glemme at det 
som skrives her er offentlige ytrin  
ger. Selv om du begrenser hvem 
som skal se innleggene og kommen
tarene dine, har du ikke kontroll 
over om noen velger å formidle dem 

videre. Derfor må du betrakte alt du 
skriver på sosiale medier som offent
lige ytringer, som hvem som helst 
kan lese. Det finnes egentlig ikke 
private rom på internett. En liten 
kommentar til en venn kan siden 
gjenfinnes i en reportasje i en avis. 
De fleste føler nok at det de legger 
ut på nettet har liten offentlig 
interesse, men det hjelper lite hvis 
andre har en annen mening.

Nettvett for foreldre
Mange foreldre bruker sosiale 
medier flittig til å formidle historier 
og bilder av barna sine. Foreldre 
kan dele personopplysninger om 
barna sine, deriblant bilder. Selv om 
det er lov, betyr det ikke nødvendig
vis at det alltid er lurt eller etisk 
viktig, og det er mange problemstil
linger foreldre bør tenke igjennom 
knyttet til bruk av sosiale medier. 

Datatilsynet har laget en veiled  
er for foreldre som heter «I beste 
mening» som er å finne på tilsynets 
hjemmesider. Her belyses mange 
problemstillinger knyttet til å publi  
sere bilder av barn på nettet. I 
tillegg til å komme med gode råd, 
stilles spørsmål som kan være til 
ettertanke eller brukes i diskusjon. 
Målet med heftet er at alle skal 
kunne føle seg tryggere på hvordan 
barna presenteres på nettet – både 
rent visuelt og sikkerhetsmessig, 
men også litt om i hvilke situasjo
ner det er greit å ta bilder av barna.  
For fosterforeldre er det, i tillegg til 
disse generelle rådene, en taushets
plikt å ta hensyn til. Som oppdrags  
taker for det offentlige har foster
foreldre en streng taushetsplikt 
som man ikke kan se bort ifra, selv 
om noe gjøres i beste mening.

Taushetsplikt
Samtidig som sosiale medier gir 
økte muligheter for kommunika
sjon, er det viktig å være bevisst at 

Jennifer  
Drummond Johansen 
Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjems-
forening skal dekke medlemmenes behov for 
å drøfte og snakke med en fagperson om 
situasjoner og problemstillinger som oppleves 
som vanskelige. På rådgivnings telefonen kan 
man ringe inn og være anonym, men de fleste 
velger å presentere seg.

På denne siden presenteres noen av 
spørsmålene som kommer inn til rådgivnings-
tjenesten i Norsk Fosterhjemsforening.



mulighetene også gir utfordringer. 
Disse knytter seg i første rekke til 
personvernet. Bruken av sosiale 
medier på internett medfører nye 
utfordringer for taushetsplikten og 
personvernet. Fosterforeldre må være 
bevisste på at taushetsplikten er til 
hinder for å legge ut bilder av foster
barnet, på samme måte som at de 
ikke kan formidle andre taushetsbe
lagte personopplysninger på nettet. 
Taushetsplikten gjelder selv om dette 
skjer på nettsider som eieren har 
begrenset omverdenenes tilgang til. 
At fosterbarnet eventuelt selv sprer 
personlige opplysninger på nettet gir 
ikke fosterforeldre rett til å gjøre det 
samme. Taushetsplikten setter klare 
begrensninger for hva vi kan skrive 
om på Internett.

Det er primært opplysninger om 
noens personlige forhold som er 
under lagt taushetsplikt, jf. barnevern
loven § 67 første og annet ledd og 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 
1. Taushetsplikt innebærer en plikt til 
å hindre at uvedkommende får til  
gang til opplysninger som er taushets
belagte, ved å unnlate å videreformidle 
opplysninger og ved aktivt å forhindre 
tilgang til opplysninger. Opplysninger 
om personlige forhold omfatter i 
utgangspunktet alle opp  
lysninger som er knyttet til en per  
son, uten hensyn til om opplysnin
gene anses som følsomme eller ikke. 
Typiske opplysninger som er knyttet 
til en person er opplysninger om en 
persons slektskap, familie og hjemme
forhold, fysisk og psykisk helse, 
karakter og følelsesliv. Også opplys
ninger om fødested, fødselsdato og 
personnummer, statsborgerforhold, 
yrke, bopel og arbeidssted er under
lagt taushetsplikt på barnevernområ
det, jf. bvl. § 67 annet ledd. Grunnen 
til at disse for så vidt nøytrale opplys
ningene er underlagt taushetsplikt på 
barnevernområdet, er at de kan røpe 
en tilknytning til barnevernet.

Taushetsplikten gjelder også på 
sosiale medier og skal alltid overhol
des for å beskytte informasjon om 
barn. Tenk derfor etter hvilken rolle 
du har når du er på sosiale medier. 
Privat og profesjonell rolle kobles lett 
sammen – så vær bevisst på at selv 
om du ytrer deg som privatperson, 
blir dine ytringer også knyttet til din 
rolle som fosterforelder. Taushetsplik
ten setter klare begrensninger i 
forhold til hva fosterforeldre kan 
skrive og publisere om fosterbarnet 
på internett. Selv om mange fosterfo
reldre vil unngå å bruke navn eller 
andre lett identifiserbare kjennetegn, 
beveger vi  oss vanligvis i oversiktlige 
lokalsamfunn. Situasjoner og perso

ner kan raskt gjenkjennes av andre og 
dermed er taushetsplikten brutt. Ofte 
glemmes det også at alt som publise
res kan gjenfinnes på et langt seinere 
tidspunkt. 

Vi er nødt til å forholde oss til alle 
de ulike rollene vi har når vi opptrer i 
sosiale medier. Vær bevisst på hva du 
deler muntlig og skriftlig, både i 
virkeligheten og på nett. Vær klar 
over at taushetsplikten også gjelder 
deling av bilder. Å publisere bilder på 
facebook eller lignende av fosterbarn, 
kan være brudd på taushetsplikten. 
Kanskje må fosterforeldre da velge å 
ikke legge ut bilder av barn i familien 
i det hele tatt?
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