Taushetserklæring
Jeg er kjent med at jeg gjennom mitt arbeid kan få tilgang til taushetsbelagte opplysninger, og
forplikter meg til å overholde bestemmelsene om taushetsplikt slik de framkommer i foretakets
prosedyre, med grunnlag i nedenfor stående lovbestemmelser:
Alle som arbeider ved St. Olavs Hospital, studenter, lærere ved høyskole og universitet, partnere/leverandører
plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det hun/han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får
vite om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å
være helsepersonell og/eller i tjeneste for et offentlig forvaltningsorgan.
Taushetsplikten gjelder også:
• pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, pseudonym, 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.
• tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
Opplysninger til andre forvaltningsorganer kan bare gis når dette er nødvendig for å bidra til løsning av
oppgaver etter forvaltningsloven, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.
”Taushetsplikten gjelder også etter at du har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Overforstående opplysninger kan
ikke utnyttes i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.”
Den som forsettelig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

Begås taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning er stafferammen 3 år. Det
samme gjelder når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter.
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Følgende lovparagrafer omhandler taushetsplikten og brudd på taushetsplikten:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Helsepersonelloven § 21
Lov om spesialisthelsetjenesten § 6.1
Forvaltningsloven § 13
Straffeloven § 121
Lov om folkeregistrering § 13
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger §§ 17 til 22
Lov om personopplysninger kap. II
Forskrift til personopplysningsloven, kap. 2
Pasientrettighetsloven tas med, § 3-6 Rett til vern mot spredning av opplysninger

