
Helse XX HELSE •  VEST

Bakgrunn
Taushetsplikten i helsetjenesten verner om private interesser oz er begrunnet i ønsket om beskyttelse av
enkeltmenneskers personlige forhold og private sfære. Taushetsplikten er et sentralt element i personvernet.
Taushetsplikten begrunnes ozså med at pasienter skal få behandlinz. Dersom helsepersonell oz andre ikke har
taushetsplikt kan dette medføre at pasienten eller pårørende unnlater å oppsøke hjelp av frykt for spredning av
opplysninger.

Omfang
Taushetsplikten gjelder opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold, opplysinzer om andre personlige forhold,
opplysninger om tekniske innretninger, fremgangsmåter og forretningsforhold av konkurransernessig betydning,
opplysninger av betydning for informasjonssikkerheten og opplysninger som det av andre grunner må sikres
konfidensialitet for — som undertegnede får tilgang til i arbeidet.

Taushetsplikten gjelder også etter at tjeneste eller arbeid er avsluttet.

Lovkrav
Det følgende beskriver lovpålagt taushetsplikt (utdrag av de aktuelle bestemmelsene er gitt på erklæringens side 2):

i henhold til helsepersonelloven § 21 skal helsepersonell hindre at andre får kjennskap om folks legems- eller
sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell
i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 har alle som utfører tjeneste for helseinstitusjon som omfattes av
loven taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13
i henhold til helseregisterloven § 15 har alle som behandler helseopplysinger etter helseregisterloven taushetsplikt
etter forvaltningsloven § 13 og taushetspliktbestemmelsene i helsepersonelloven
i henhold til pasientrettighetsloven § 3-6 skal opplysninzer om legems- og sykdornsforhold og andre
personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt
i henhold til forvaltningsloven § 13 plikter enhver som utfører tjeneste for et forvaltninzsorgan å hindre at andre får
kjennskap til det han gjennom tjenesten får vite om noens personlige forhold og om tekniske innretninger,
fremgangsmåter oz forretningsforhold av konkurransemessig betydning
i henhold til personopplysningsforskriften § 2-9 skal medarbeidere pålegges taushetsplikt for personopplysninger
det må sikres konfidensialitet for. Det skal sikres mot uautorisert innsyn i så vel personopplysninzer som i
informasjon med betydninz for informasjonssikkerheten, jf. § 2-11.

Taushetsbrudd
I henhold til helsepersonelloven § 67 er det straffbart å overtre bestemmelsene i helsepersonelloven, herunder
bestemmelsene om taushetsplikt.

I henhold til straffeloven § 121 er det straffbart å krenke taushetsplikt pålagt i henhold til lovbestemmelse eller gyldig
instruks.

I henhold til straffeloven § 144 er det straffbart for leger, psykologer. apotekere, jordmødre og sykepleiere rettsstridig å
åpenbare hemmeligheter de er betrodd i stillinzs medfør.

Helse XX betrakter taushetsbrudd som tjenesteforsømmelse eller brudd på avtale med helseforetaket. Taushetsbrudd
kan få følger for ansettelses- eller avtaleforhold.

Erklæring
I Undertegnede er kjent med den lovpålagte taushetsplikt som gjelder, herunder hvilke opplysninger som er omfattet av

taushetsplikten og at taushetsbrudd kan medføre straffeansvar. Undertegnede er videre kjent med at i Helse XX
betraktes taushetsbrudd som tjenesteforsømmelse/brudd på avtale med helseforetaket.
Dato Avdelina/virksombet

Fodselsdato Signatur Navn med blokkbokstaver
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Lov av 2. juli 1999 nr. 64, Lov om helsepersonell (helsepersonelloven)
§ 21 Hovedregel om taushetsplikt
Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de
får vite om i egenskap av å være helsepersonell.
§25 Opplysninger til samarbeidende personell
Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig
helsehjelp.
Taushetsplikt etter § 21 er heller ikke til hinder for at personell som bistar med elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og
vedlikehold av utstyr, får tilgang til opplysninger nar slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon.
Personell som nevnt i første og andre ledd har samme taushetsplikt som helsepersonell.
§26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer
Den som yter helsehjelp, kan gi opplysninger til virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp. eller for internkontroll og
kvalitetssikring av tjenesten, Opplysningene skal så langt det er mulig, gis uten individualiserende kjennetegn.
Den som yter helsehjelp, skal uten hinder av taushetsplikten i § 21 gi vedkommende virksomhets pasientadministrasjon pasientens personnummer og
opplysninger om diagnose, eventuelle hjelpebehov, tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato samt relevante administrative data.
Reglene om taushetsplikt gjelder tilsvarende for personell i pasientadministrasjonen.
§ 67  Straff
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer eller medv rker til overtredelse av bestemmelser i loven eller i medhold av den, straffes med bøter eller
fengsel i inntil tre måneder.
Offentlig påtale finner sted hvis allmenne hensyn krever det eller etter begjæring fra Statens helsetilsyn.
Lov av 2. juli 1999 nr. 61, Lov om spesialisthelsetjeneste (spesialisthelsetjenesteloven)
§ 6-1 Taushetsplikt
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for helseinstitusjon som omfattes av denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.
Taushetsplikten gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om
en pasients oppholdssted kan likevel gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til helseinstitusjonen.
Opplysninger til andre forvaltningsorganer etter forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6 kan bare gis når dette er nødvendig for å bidra til løsning av oppgaver
etter denne loven, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.
Lov av 18. mai 2001 nr. 24, Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
§ 15 Taushetsplikt
Enhver som behandler helseopplysninger etter denne lov, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13e og helsepersonelloven.
Taushetsplikten etter første ledd gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, pseudonym, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og
arbeidssted.
Opplysninger til andre forvaltningsorganer etter forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6 kan bare gis når det er nødvendig for å bidra til løsning av oppgaver
etter loven her, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.
Lov av 2. juni 1999 nr. 63, Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
§ 3-6 Rett til vern mot spredning av opplysninger
Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om
taushetsplikt. Opplysningene skal behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder.
Taushetsplikten faller bort i den utstrekning den som har krav på taushet, samtykker.
Dersom helsepersonell utleverer opplysninger som er undergitt lovbestemt opplysningsplikt, skal den opplysningene gjelder, så langt forholdene tilsier det
informeres om at opplysningene er gitt og hvilke opplysninger det dreier seg om.
Lov av 10. februar 1967, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
§ 13 Taushetsplikt
Enhver som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten
eller arbeidet får vite om:
1) noens personlige forhold
2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av

hensyn til den som opplysningene angår
Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike
opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som
skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes
status for øvrig, samt om vilkårene for slike opplysninger.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne
paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.
Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265, Forskrift til personopplysningsloven (personopplysningsforskriften)
§ 2-9 Taushetsplikt
Medarbeidere hos den behandlingsansvarlige skal pålegges taushetsplikt for personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig. Taushetsplikten skal
også omfatte annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten.
§ 2-11Sikring av konfidensialitet
Det skal treffes tiltak mot uautorisert innsyn i personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig.
Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert innsyn i annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten.
Personopplysninger som overføres elektronisk ved hjelp av overføringsmedium utenfor den behandlingsansvarliges fysiske kontroll, skal krypteres eller
sikres på annen måte når konfidensialitet er nødvendig.
For lagringsmedium som inneholder personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, skal behovet for sikring av konfidensialitet fremgå ved hjelp av
merking eller på annen måte.
Dersom lagringsmediet ikke lenger benyttes for behandling av slike opplysninger, skal opplysningene slettes fra lagringsmediet.
Lov av 22. mai 1902 nr. 10, Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven)
§ 121
Den som forsettelig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbe d for
statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.
Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slikt hensikt på annen måte opplysninger som er
belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Det samme gjelder når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter.
Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

144
Prester i statskirken, prester eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, meklingsmenn i ekteskapssaker, leger,
psykologer, apotekere, jordmødre og sykepleiere samt disses betjenter eller hjelpere, som rettsstridig åpenbarer hemmeligheter, som er dem eller deres
foresatte betrodd i stillings medfør straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.
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