
  
 
 
TAUSHETSERKLÆRING  
  
Norsk Folkehjelp Sanitets mannskaper kommer når de er i tjeneste inn under helsepersonelloven om 
lovpålagt taushetsplikt. Alle mannskaper som utfører tjeneste i og for Norsk Folkehjelp Sanitet skal 
signere denne taushetsærklæringen. Taushetserklæringen skal signeres i to eksemplarer der Norsk 
Folkehjelp Sanitet lokallag  beholder en av delene til arkivering. Vær oppmerksom på at du fremdeles er 
bundet av taushetsplikten dersom du slutter i Norsk Folkehjelp.  
  
  
Medlemsnr.: ________________________________________________________________  
  
   
Navn:   ________________________________________________________________  
  
  
Adresse:  ________________________________________________________________  
  
  
Postnr. / Sted:  ________________________________________________________________  
  
  
  
Lov om helsepersonell m.v (helsepersonelloven), 02.07.1999 nr. 64:  
  
§ 10, den som yter helsehjelp, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasientrettighetsloven § 3-2 til § 3-4 § 16 
Organisering av virksomhet som yter helsehjelp og internkontroll (Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at 
helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter)  § 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)  § 22 Samtykke til å gi informasjon (Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at 
opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning den som har krav på taushet 
samtykker. For personer under 16 år gjelder reglene i pasientrettighetsloven §§ 4-4 og 3-4 annet ledd tilsvarende for samtykke etter 
første ledd. For personer over 16 år som ikke er i stand til å vurdere spørsmålet om samtykke av grunner som nevnt i 
pasientrettighetsloven § 3-3 annet ledd, kan nærmeste pårørende gi samtykke etter første ledd)  § 23 Begrensninger i 
taushetsplikten (Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for: 1. at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene,  2. at 
opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold,  3. at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må 
anses ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt,  4. at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige 
interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre eller  5. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold 
av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde § 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)  
§ 33. Opplysninger til barneverntjenesten   
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten 
hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at 
et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-
11 og § 4-12  
  
  
  
  
Jeg forplikter meg med dette, i samsvar med ovenfornevnte bestemmelser, å overholde reglene 
om taushetsplikt.  
  
  
  
  
________________________________      ________________________________  
Signatur             Sted/Dato 


