Taushetserklæring
for ansatte/medarbeidere i
helseforskningsprosjekter
NTNU kan opptre både som databehandlingsansvarlig og forskningsinstitusjon relatert til bruk
og oppbevaring av sensitiv informasjon, både om enkeltpersoner og andre forhold. Innsamling,
forvaltning og bruk av slik informasjon er underlagt spesielle prosjekter, konsesjoner, tillatelser,
samtykke eller avtaler som skal være kjent av de involverte. Som regel skal arbeid eller
forskning være søkt og godkjent av en regional komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk1 eller av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Det er din plikt å sette deg
inn i de reglene som gjelder for deg og ditt prosjekt. NTNU har egne veiledere for helsefaglig
forskning2 og annen forskning på sensitiv informasjon3.
Ut fra ovennevnte forplikter jeg meg til å bevare taushet om opplysninger jeg får i anledning
prosjektet om noens personlige forhold, om drifts- eller forretningsforhold, om
personopplysninger det må sikres konfidensialitet for, og om opplysninger som har betydning
for informasjonssikkerheten.
Undertegnede forplikter seg til ikke å gi andre tilgang til taushetsbelagte opplysninger med
mindre det er lovhjemlet rett eller plikt til dette, og til for øvrig å behandle taushetsbelagte
opplysninger forsvarlig.
Jeg er klar over at brudd på taushetsplikt gitt i lov eller forskrift er straffbart, jf. straffelovens §§
209 og 210.
Undertegnede er kjent med at taushetsplikten gjelder til enhver tid, også etter ferdigstillelse av
prosjektet, og etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Trondheim,
________
Dato

________________________
Avdeling/virksomhet

_________________________________
Sign.

Vedlegg: Lovgrunnlag

1

helseforskning.etikkom.no
www.ntnu.no/dmf/helseforskning
3 www.ntnu.no/studier/phd/personopplysninger
2

Lovgrunnlag:
Helseforskningsloven § 7:
Enhver som får tilgang til helseopplysninger og andre personopplysninger som blir behandlet i et
forskningsprosjekt skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysningene.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den som de direkte gjelder
eller utleveres når mottaker har rettslig grunnlag for å få opplysningene utlevert, jf. § 13.
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.
Lov om helsepersonell § 21:
Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legemseller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være
helsepersonell.
Helseregisterloven § 17:
Enhver som behandler helseopplysninger etter denne loven, har taushetsplikt etter
helsepersonelloven §§ 21 flg. Andre som får adgang eller kjennskap til helseopplysninger fra
helseregistre, har samme taushetsplikt.
Forvaltningsloven, § 13:
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:
• noens personlige forhold, eller
• tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil
være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som
opplysningen angår.
Straffeloven §§ 209 og 210:
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysning som han har taushetsplikt om
i henhold til lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en slik opplysning med forsett om å
skaffe seg eller andre en uberettiget vinning. (§209 første ledd)
Grovt uaktsom overtredelse straffes på samme måte. (fjerde ledd)
Medvirkning er ikke straffbar. (femte ledd)
Grovt brudd på taushetsplikt straffes med fengsel inntil 3 år.
Ved avgjørelsen av om taushetsbruddet er grovt skal det særlig legges vekt på om
gjerningspersonen har hatt forsett om uberettiget vinning og om handlingen har ført til tap eller
fare for tap for noen. (§ 210)
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