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

2 Omfang
Taushetsplikten gjelder opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold, opplysninger om andre
personlige forhold, opplysninger om tekniske innretninger, fremgangsmåter og forretningsforhold av
konkurransemessig 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.
For mer informasjon om taushetsplikt i helse- og omsorgstjenesten se:
https://helsedirektoratet.no/taushetsplikt/taushetsplikt-i-helse-og-omsorgstjenesten

3 Lovkrav
Det følgende beskriver lovpålagt taushetsplikt








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. Det skal heller ikke leses, søkes etter eller besittes slik informasjon uten at
det er begrunnet i helsehjelp, administrasjon av denne eller har annen lovhjemmel.
i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 har alle som utfører tjeneste for helseinstitusjon
som omfattes av loven taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13
i henhold til pasientjournalloven § 15 har alle som behandler helseopplysninger etter denne lov,
taushetsplikt
i henhold til helseregisterloven § 17 har alle som behandler helseopplysninger etter denne loven,
taushetsplikt etter helsepersonelloven §§ 21
i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 skal opplysninger om legems- og
sykdomsforhold og andre personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser
om taushetsplikt
i henhold til forvaltningsloven § 13 plikter enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan å
hindre at andre får kjennskap til det han gjennom tjenesten får vite om noens personlige forhold
og om tekniske innretninger, fremgangsmåter og forretningsforhold av konkurransemessig
betydning
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4 Taushetsbrudd
I henhold til helsepersonelloven § 67 er det straffbart å overtre bestemmelsene i helsepersonelloven,
herunder bestemmelsene om taushetsplikt.
I henhold til straffeloven §§ 209, 210 er det straffbart å krenke taushetsplikt pålagt i henhold til
lovbestemmelse eller gyldig instruks.
Virksomheten betrakter taushetsbrudd som tjenesteforsømmelse eller brudd på avtale med
virksomheten. Taushetsbrudd kan få følger for ansettelses- eller avtaleforhold.

5 Erklæring
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 Førde betraktes taushetsbrudd som tjenesteforsømmelse/brudd på avtale med
virksomheten.
Dato

Avdeling/virksomhet

Fødselsdato

Signatur

Navn med blokkbokstaver

Interne referansar

Eksterne referansar
M01 - Taushetserklæring - skjema
Vedlegg
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