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Taushetsplikten – utfyllende informasjon  

Hva innebærer taushetsplikten? 
• Informasjon du får kjennskap til skal holdes konfidensielt. Du kan ikke fortelle om pasientrelaterte 

hendelser til noen, verken kolleger ved eller utenfor UiO, familie eller andre, dersom det er den 
minste sjanse for at pasienten som er involvert kan settes i sammenheng med hendelsen.  

• Du kan kun sjekke pasientopplysninger dersom behovet er knyttet til det arbeidet du skal utføre.  

• Skriftlig materiale vedrørende pasienter og pasientbehandling er juridiske dokumenter som er 
omfattet av taushetsløftet, og må under ingen omstendighet komme på avveie.  

• Følg alltid avdelingens bestemmelser rundt journalhåndtering.  

• Du kan ikke lese din egen journal via journalsystemet. Innsynsbegjæring må rettes til foretaket 
etter gjeldende praksis.  

• Er du i tvil om informasjonen er taushetsbelagt, er du pliktig til selv å undersøke dette nærmere. 
Det er bedre å undersøke én gang for mye, enn at man risikerer å behandle personopplysninger 
på feil måte.  

Relevante lovbestemmelser 

Helsepersonelloven: 

§ 3. Definisjoner  

       Med helsepersonell menes i denne lov:  
1. personell med autorisasjon etter § 48 eller lisens etter § 49,  

2. personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører handlinger som nevnt i tredje ledd,  

3. elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger som nevnt i tredje 
ledd.  

Departementet kan i forskrift bestemme at loven eller enkelte bestemmelser i loven skal gjelde for nærmere 
angitt personell som ikke omfattes av første ledd, herunder personell som Norge etter folkerettslige regler 
er forpliktet til å gi rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens 
eller spesialistgodkjenning.  

Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell.  

Med helseinstitusjon menes institusjon som hører under spesialisthelsetjenesteloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om hvilke 
institusjoner som skal omfattes.  

§ 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.  
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§ 21a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger  

Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt 
i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt 
hjemmel i lov eller forskrift.  

Universitets- og høyskoleloven:§ 4-6.  Studentenes taushetsplikt  

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de 
regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide 
taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.  

Helseregisterloven: 

§ 13a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger  

Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte helseopplysninger som 
behandles etter denne loven uten at det er begrunnet i helse- og omsorgstjenester til den enkelte, 
administrasjon av slike tjenester eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.  

§ 15.Taushetsplikt 

Enhver som behandler helseopplysninger1 etter denne lov, har taushetsplikt etter forvaltningsloven2 §§ 13 til 
13e og helsepersonelloven.3 

Taushetsplikten etter første ledd gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer,4 
pseudonym, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. 

Opplysninger til andre forvaltningsorganer etter forvaltningsloven1 § 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. 

Taushetsplikt er likevel ikke til hinder for utlevering av opplysninger om en pasient eller bruker skal betale 
egenandel til helsepersonell eller andre som gir helse- og omsorgstjenester eller yter andre tjenester til 
pasient eller bruker som folketrygden er stønadspliktig for. Taushetsplikt er heller ikke til hinder for 
utlevering av slike opplysninger til helseforetakene i forbindelse med oppgjør for syketransport. 

Opplysninger om en pasients eller brukers navn, transportbehov og om pasienten eller brukeren skal betale 
egenandel og eventuelt beløpet kan gis til transportør i forbindelse med transport som omfattes av 
spesialisthelsetjenesteloven5 § 2-1 a første ledd nr. 6. 

 

§ 34. Straff  

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer § 13 a, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. 
(Resten av paragraf utelatt) 

Forvaltningsloven 
§ 13. (taushetsplikt). 

Enhver som utfører tjeneste 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, eller 

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår 
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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 personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi 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. 

Straffeloven  

§ 121. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller 
gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid 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 
slik 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. 


