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Taushetsplikt
Hvem skal vite?

Innledning
Helsepersonell skal ikke fortelle andre om hva som feiler
pasientene, om deres personlige forhold, sykdom og helse.
Det er helt grunnleggende for tilliten til helsevesenet at
helsepersonell har taushetsplikt.
Samtidig er det ofte nødvendig at helsepersonell samarbeider
med hverandre for å gi god og riktig helsehjelp. Det er også
viktig at nødvendig informasjon er tilgjengelig, for å sikre videre
behandling.
I dette heftet kan du lese mer om lover og rettigheter som
angår taushetsplikt.
Heftet er gitt ut av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse, og vil fokusere mest på tema som gjelder
for pasienter innen psykisk helsevern. Men, mange av reglene
gjelder for alt helsepersonell, og for alle pasienter, uavhengig av
diagnoser.
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Taushetsplikt
Taushetsplikten betyr at du som pasient skal vite at de
opplysningene du deler med helsepersonell, ikke deles videre
til uvedkommende. Det er strenge regler for taushetsplikt.
Helsepersonell har ikke lov til å si videre til andre det du
har fortalt dem, eller det de har fått vite om deg under
behandlingen. De har også en plikt til å aktivt forhindre at andre
kan få tak i slike opplysninger, blant annet gjennom å sikre at
journaler og papirer oppbevares forsvarlig. De kan heller ikke si
noe om hvorvidt du er pasient der, hvilken behandling du mottar
eller skal motta.
Samtidig finnes det noen unntak fra taushetsplikten som skal
gjøre det mulig for helsepersonell å samarbeide med hverandre,
og for å forhindre alvorlig skade.
På de neste sidene vil vi se nærmere på hva dette betyr i
praksis, hvilke unntak som finnes og hva du kan gjøre hvis noen
bryter taushetsplikten.
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Hvem har taushetsplikt?
Alt helsepersonell har taushetsplikt. Det gjelder både ansatte
i kommunen (f.eks. fastleger og de som arbeider i boliger eller
i psykiatrisk team) og ansatte i spesialisthelsetjenesten (f.eks.
de som arbeider på poliklinikker og sykehus).
Det finnes også en rekke andre grupper som har taushetsplikt,
f.eks. lærere, politi, og ansatte i NAV. Deres taushetsplikt
er imidlertid litt annerledes enn den taushetsplikten
helsepersonell har og vil ikke bli beskrevet her.
I tillegg til at helsepersonell har et personlig ansvar for å holde
taushetsplikten, har også alle helseinstitusjoner et ansvar for
å sikre at de har gode systemer som gjør det mulig å holde
taushetsplikten.
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Hvem er helsepersonell?
Taushetsplikten gjelder for helsepersonell, men hvem er
helsepersonell? I denne sammenheng er helsepersonell alle
som enten har en offentlig godkjent helseutdanning (sykepleier,
vernepleier, lege, psykolog, osv.) eller som arbeider innenfor
offentlig helsevesen.
Alle som jobber innenfor offentlig helsevesen må underskrive
på at de forstår og vil følge reglene om taushetsplikt – det
gjelder også personer som arbeider på kontoret, med renhold,
mat, eller som på andre måter kan få vite hvem som er
pasienter f.eks. på et sykehus – selv om de ikke har utdanning
som helsepersonell. Men: Som hovedregel gjelder bare
taushetsplikten for opplysninger som vedkommende har fått
vite gjennom jobben sin. Hvis f.eks. en sykepleier eller psykolog
får vite om at en person er syk, men får disse opplysningene
privat, gjennom venner, på en fest, eller i andre private
sammenhenger, gjelder ikke automatisk taushetsplikten, selv
om det finnes unntak hvor den vil gjelde.
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Taushetsplikt i hverdagen
Charlotte vil sende e-post
Charlotte er 19 år og går på videregående skole. Hun har
hatt mange problemer lenge og har hatt kontakt med mange
forskjellige helsetjenester. Charlotte har gått i terapi flere
ganger tidligere. En av terapeutene, Else, likte Charlotte
veldig godt. Dessverre byttet Else jobb, Charlotte savnet
henne og de gangene hun har prøvd terapi senere har det ikke
fungert.
Nå har Charlotte hatt samtaler ved poliklinikken på
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i noen måneder, og hun liker
Berit, den nye terapeuten sin, like godt som Else. Charlotte
opplever at Berit forstår henne, de har god kontakt og hun
føler at Berit bryr seg om hvordan hun har det.
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Da hun gikk hos Else, pleide Charlotte å sende e-post og
tekstmeldinger innimellom og fortelle hvordan hun hadde det.
Else svarte, ganske kort. Charlotte syns dette var veldig nyttig.
Det var mye det var lettere å skrive enn å si, og når Else svarte
henne skriftlig, kunne hun lese svarene igjen og igjen når hun
hadde det vanskelig. Derfor vil hun gjerne sende e-post og
tekstmeldinger til Berit også.
Men Berit sier nei, det går ikke. Hun vil ikke at Charlotte skal
skrive hvordan hun har det via e-post eller tekstmelding og
hun sier at hun ikke kan svare på slike meldinger. Det er fordi
det ikke er trygt. Meldinger kan komme på avveie, og da er
taushetsplikten brutt. De kan sende korte, nøytrale meldinger
om tidspunkt for avtaler, men ikke noe annet.
Charlotte blir lei og sint når Berit sier dette. Hun fikk jo lov
hos Else, og det gikk helt fint, hvorfor kan ikke Berit gjøre det
samme?
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Hvem har rett, Charlotte eller Berit?
Bruk av tekstmeldinger og e-post og annen elektronisk
kommunikasjon i behandling, er et vanskelig tema. Etter
loven har Berit rett. Vanlig e-post og tekstmelding er ikke
sikkert nok til at helsepersonell har lov til å bruke det til
å kommunisere om taushetsbelagte tema. Helt nøytrale
meldinger som «Når er avtalen vår i dag?» eller «Håper du
husker avtalen vår i morgen!» er greit, men ikke e-post hvor
man skriver om mer personlige ting.
Samtidig er dette viktig for mange pasienter og noe mange
opplever som nyttig og viktig. Derfor vil en del helsepersonell
gjøre det, men med vanlige løsninger er det ikke lov. Da må
man bruke spesielle, sikre systemer som man må logge seg
inn på.
Det er heller ikke lov for helsepersonell å sende
taushetsbelagt pasientinformasjon til hverandre via vanlig
e-post – da må man enten ta vekk all informasjon som kan
identifisere pasienten, eller bruke sikre systemer.
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Taushetsplikt i hverdagen
Per og Anne på kafe
Per er 47 år. Han har en schizofrenidiagnose, er uføretrygdet
og bor vanligvis i et kommunalt bofelleskap. Akkurat nå har han
hatt en vanskelig periode og har vært et par uker på DPS
døgnavdeling, men han skal snart hjem igjen. For å forberede
ham til å reise hjem, drar Per og Anne, kontaktpersonen hans
på avdelingen, en tur hjem til Per. De er først hjemme hos Per
og rydder. Kaster gammel mat i kjøleskapet, ser gjennom post
og sjekker at alt er klart til han skal reise hjem om noen dager.
På vei hjem sier Anne at de har vært så flinke at hun syns de
fortjener kaffe, og spør om Per har lyst til å gå på kafeen på
kjøpesenteret like ved der han bor. Det vil Per gjerne, han syns
det er fint å være alene ute på tur med Anne og vil gjerne ha
kaffe.
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Det er ganske mye folk på kafeen, men de kjøper seg kaffe og
kake og finner et bord. De prater hyggelig. Anne sier at dette er
et fint sted, ikke langt unna der han bor, så det vil være bra om
Per klarer å besøke kafeen også etter at han blir utskrevet, det
kan være fin sosial trening for ham. Etter en stund sier hun at
det er på tide at de kommer seg tilbake til avdelingen, siden det
snart er vaktskifte.
Når Per får tenkt seg om, kjenner han at han ikke liker at Anne
snakker om sosial trening og om avdelingen ute blant folk. Han
sier ikke noe på kafeen, men i bilen på vei hjem forteller han
Anne at han ikke likte dette. Anne bare smiler og sier at dette
ikke har noe med taushetsplikt å gjøre, hun har ikke sagt noe
til noen om hvilken diagnose Per har eller videreformidlet noen
opplysninger om hans sykdom – derfor har hun selvfølgelig ikke
brutt taushetsplikten.
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Har Anne brutt taushetsplikten?
Ja, det har hun, selv om hun kanskje ikke tenkte over det selv.
I loven står det at «Helsepersonell og andre ansatte i helse- og
omsorgtjenesten skal hindre at uvedkommende får tilgang til
opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre
personlige forhold».
Når Anne på et offentlig sted, med folk rundt, snakker om at Per
skal bli «utskrevet» og om «vaktskifte», er det mulig for de rundt
å forstå at Per er innlagt. Det er personlige opplysninger, og
opplysninger om hans sykdomsforhold.
Selv om Anne ikke sier noe om diagnoser, sier hun at Per kan
«trene på å gå på kafe», noe som kan gjøre at andre kan tenke seg
hvilke problemer Per har. Det er også personlig, og knyttet til hans
sykdom.
Så, ja, Anne har brutt taushetsplikten, flere ganger. Hvis Per
ønsker det, kan han klage på at Anne har brutt taushetsplikten.
Per kan klage til avdelingslederen eller til fylkesmannen.
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Taushetsplikt i hverdagen
Charlotte møter terapeuten sin på biblioteket
Charlotte har strevd en del på skolen og hun og Berit har snakket
om at hun kan gå på biblioteket når det er noe hun lurer på.
Bibliotekarene kan hjelpe henne å søke etter relevant informasjon
på nett, og hun kan også bruke oppslagsverk og ordbøker der.
En dag Charlotte er på biblioteket, treffer hun Berit, terapeuten
sin. Charlotte blir glad for at Berit ser at hun gjør som de har avtalt.
Samtidig kjenner Charlotte at det er uvant å se Berit utenfor DPS,
så hun smiler forsiktig, ser ned, og lar Berit hilse først.
Men Berit hilser ikke i det hele tatt. Hun smiler så vidt, men går
ellers bare rett forbi, som om hun ikke ser Charlotte i det hele tatt.
Charlotte blir veldig lei seg. Hun går hjem rett etterpå, og føler seg
elendig. Hun trodde at Berit brydde seg, men så vil hun ikke engang
se på henne eller kjenne henne igjen.
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Hvorfor vil ikke Berit hilse?
Det kan godt være Berit vil hilse, men at hun ønsker å respektere
Charlottes rett til å velge om hun vil vise at de kjenner hverandre.
Mange behandlere og helsepersonell vil vente med å hilse på
pasienter hvis de møter dem ute, av hensyn til taushetsplikten.
Selvfølgelig kunne Berit og Charlotte ha møtt hverandre i mange
andre sammenhenger også, og det å si «hei» er ikke nødvendigvis
et brudd på taushetsplikten. Men, folk som kjenner Berit og vet
hvor hun jobber, og vet at Charlotte ikke er i familien hennes,
kunne tenkt at Charlotte kanskje var en Berit kjente gjennom
jobben. Og dermed kan det å hilse være i en gråsone når det
gjelder taushetsplikt.
Å hilse bare med et «hei» er ikke et direkte brudd på
taushetsplikten, folk kan jo kjenne hverandre fra mange
sammenhenger. Likevel vil mange behandlere, som Berit, overlate
valget til pasienten som kan hilse hvis de vil, og la være hvis de
ikke vil.
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Taushetsplikt og samarbeid
Det er viktig at helsepersonell samarbeider for å gi pasienten
god behandling. Mange ganger vil det være flere personer som er
involvert i å behandle en pasient. Da er det viktig at disse kan dele
nødvendig informasjon. Det er ikke et brudd på taushetsplikten.
Hvis pasienten ikke tydelig har sagt fra at informasjon ikke skal
deles, har helsepersonell rett og plikt til å dele informasjon
til andre helsepersonell som de samarbeider med, når det er
nødvendig.
Men: Opplysninger skal bare gis når det er nødvendig for å gi
forsvarlig behandling og bare til helsepersonell som er involvert i
behandlingen, og som trenger denne informasjonen.
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Taushetsplikt i praksis
Charlottes støttekontakt ser i journalen
Charlotte har hatt store problemer lenge. Som tenåring hadde
hun en støttekontakt, Marianne, som hun hadde god kontakt med
og snakket mye med. Marianne var den gang sykepleierstudent,
nå er hun ferdig sykepleier og jobber på den åpne psykiatriske
avdelingen på sykehuset. En gang Charlotte er innlagt på lukket
avdeling, møter hun Marianne i gangen og de hilser kort.
Marianne syns det er leit at Charlotte fortsatt har det så vanskelig
at hun er innlagt. Hun brydde seg om henne og lurer på hvordan
det går. Hun går derfor inn i journalsystemet for å se på Charlottes
journal og se hvorfor hun er innlagt, og hva som er problemet.
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Har Marianne lov å se i Charlottes journal?
Nei. Det er helt forbudt, det er strenge regler om dette og dette
er et klart brudd på taushetsplikten.
Helsepersonell skal bare hente opplysninger om pasienter de
har et aktivt behandlingsforhold til, og bare dersom de trenger
opplysningene for å gi behandling. Det er strengt forbudt å
hente opplysninger om personer som ikke er ens egne pasienter.
Dette gjelder også for pasienter man tidligere har vært
behandler for, men ikke lenger har behandlingsansvar for.
Hvis du er usikker på om noen uvedkommende har lest journalen
din, kan du be om en utskrift av loggen over hvem som har sett
på journalen din.
Hvis noen har lest journalen din uten at de hadde rett til det, kan
du klage det inn til fylkesmannen.
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Taushetsplikt i praksis
Per blir utskrevet fra DPS
Etter at Per har vært på DPS døgnavdeling noen uker, blir han
utskrevet, og reiser tilbake til boligen igjen. Thomas, som er Per
sin andre kontaktperson i boligen, henter ham, og Per, Anne og
Thomas har en kort samtale på avdelingen før de reiser hjem. Der
forteller Anne litt om hva de har jobbet med på DPS, hva Per har
trent på og hva som blir viktig å følge opp videre. Anne sier at
det er viktig med rutiner, at Per har en vanlig døgnrytme og ikke
isolerer seg i leiligheten og husker å ta medisinene sine til faste
tider. Per og Thomas snakker videre om dette i bilen på vei hjem
og Per sier at han på DPS stod opp til frokost hver dag, var aktiv,
gikk turer hver dag og at det er noe han vil prøve å fortsette med.
Per syns det er vanskelig å komme tilbake til boligen etter å ha
vært på DPS. Det er mye færre ansatte her, de ansatte følger
mindre opp og det er ikke så mye aktiviteter.
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Etter et par dager kjenner han seg trist og tung og blir liggende
i sengen uten å orke å stå opp og lage seg frokost som han skal
spise alene. Det var mye enklere å stå opp til ferdig laget frokost
som han kunne spise sammen med de andre på DPS.
Når Per ikke kommer for å hente medisinene sine til avtalt tid,
kommer Karin fra bofellesskapet inn og ser etter ham. Når hun ser
at Per ikke har stått opp, og ikke spist, virker hun litt irritert. Hun
sier at Per nå må huske på det han avtalte på DPS, stå opp, spise,
ta medisiner og etterpå gå en tur. Hun sier at Per jo selv har sagt at
han vil gjøre dette og at det er viktig at han følger opp avtalene nå.
Per blir lei seg når Karin sier dette. Han syns ikke det er riktig av
Thomas å si videre det de snakket om i bilen og på DPS, og han
liker ikke at Karin maser om det han sa til Thomas. Per mener at
det har ikke Karin noe med.
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Har Thomas brutt taushetsplikten?
Nei. Thomas, Karin og de andre ansatte i bofelleskapet
samarbeider om å gi Per helsehjelp. Det er derfor viktig at de alle
har tilgang på informasjon som er nødvendig for å gi Per god og
riktig helsehjelp. Hva som skjedde på DPS, og hvilke anbefalinger
som blir gitt på DPS for hvordan Per skal ha det når han kommer
hjem, er helt klart nødvendig informasjon for at alle de som jobber i
boligen skal kunne hjelpe Per best mulig.
Thomas har derfor ikke bare lov, men også plikt, til å gi disse
opplysningene videre til de andre som jobber daglig med Per.
Når det er sagt har Kari ingen grunn til å være irritert. Hun skal
gi helsehjelp. Hun burde derfor heller utforsket hvorfor det ble
vanskelig for Per å følge avtalene og vurdert hvilken hjelp som
var nødvendig for å forhindre at Per blir dårligere. Det er hennes
ansvar som helsepersonell.
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Taushetsplikt i hverdagen
Thomas møter Mona
Thomas, Pers kontakt i bofelleskapet, jobber også i to
andre boliger. Denne dagen er han på jobb i en bolig i Pers
nabokommune. Der møter han Mona og Alisha. Mona jobbet
tidligere i psykiatrisk team i Pers kommune og jobbet litt med
ham da, før hun byttet jobb. Alisha er Monas nye kollega i
psykiatrisk team i denne kommunen, og kjenner ikke Per.
Thomas og Mona syns det er hyggelig å møte hverandre og
snakker litt om da de jobbet sammen, og pasienter de jobbet
med. Mona spør om Thomas fortsatt har kontakt med Per?
Thomas svarer at jo, det har han, og det går litt opp og ned med
Per. Han har nettopp vært noen uker på DPS, men nå er han
hjemme igjen og de håper det går bra med ham. Alisha hører på
denne samtalen uten å bryte inn, hun kjenner jo ikke Per.
Neste gang Thomas er på jobb forteller han Per at han traff
Mona, og at han skulle hilse fra henne.
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Brøt Thomas taushetsplikten?
Ja, nå brøt Thomas taushetsplikten. Både Mona og Alisha er
helsepersonell, og Mona kjenner Per fra før, men ingen av dem
arbeider med Per nå og ingen av dem har behov for opplysninger
om ham for å gi god helsehjelp. Da har Thomas ikke lov til å gi
informasjon om Pers helse til dem.
Hvis Thomas bare hadde sagt til Mona, når de var alene, at «ja, jeg
har fortsatt kontakt med Per, han bor fortsatt i boligen», hadde
han bare gitt opplysninger som Mona allerede visste. Det ville ikke
vært brudd på taushetsplikten, siden Mona visste dette fra før.
Men når Per legger til nye opplysninger, som at Per nettopp har
vært innlagt og også sier dette mens Alisha, som ikke vet noe om
Per fra før, hører på, så bryter han helt klart taushetsplikten.
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Unntak fra taushetsplikten
Det finnes noen unntak fra taushetsplikten.
Det er unntak fra taushetsplikten hvis:
1. Pasienten selv har gitt samtykke til at informasjon kan deles.
2. Lovbestemte unntak.
På de neste sidene beskrives disse to typene unntak mer grundig.
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Unntak fra taushetsplikten–samtykke
Pasienter kan gi samtykke til at helsepersonell gir
taushetsbelagte opplysninger til andre.
Det kan f.eks. være at en pasient ønsker at helsearbeidere skal
informere familie eller venner om situasjonen hans, eller at
helsepersonell skal samarbeide med hverandre og med andre
(som skole, barnehage, NAV, eller andre) angående individuell
plan eller annet. Eller det kan være andre situasjoner som gjør at
det kan være aktuelt å gi fritak fra taushetsplikt.
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Helt og delvis fritak fra taushetsplikten
I slike situasjoner kan pasienten gi fritak fra taushetsplikten.
Fritaket kan være helt, dvs. gjelde all informasjon, eller delvis,
dvs. bare gjelde noen typer informasjon.
Ofte vil det være nok med et delvis fritak fra taushetsplikten.
Før samtykkes gis, skal pasienten ha fått nok informasjon
om hva samtykke gjelder. Han/hun skal vite hvem som skal få
informasjonen, hvilken informasjon som blir delt og hvorfor
dette er nødvendig.
Det er viktig å vite at fritaket for taushetsplikten gjelder
bare for den situasjonen og for det formålet som er avtalt på
forhånd. Hvis det er nødvendig å informere andre personer,
eller om andre ting enn det som er avtalt, skal det bes om nytt
samtykke.
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Hvem kan gi fritak fra taushetsplikten?
For at en pasient skal kunne gi fritak for taushetsplikten, skal
personen være samtykkekompetent. Det betyr at personen
er i stand til å forstå situasjonen og hvilke konsekvenser
det får at han godtar/ikke godtar dette. Du kan lese mer om
samtykkekompetanse i heftet Tvang og samtykke. Hva er
egentlig samtykkekompetanse? som vi gav ut høsten 2017.
Pasienten skal også ha fått nok informasjon til å ta et informert
valg. Det er helsepersonell sitt ansvar å sørge for at pasienten
har fått tilstrekkelig informasjon til å ta et valg.
For barn, eller andre som ikke kan samtykke selv, er det
foreldre eller verger som kan samtykke.
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Barn og taushetsplikt
I Norge regnes du normalt som myndig når du er 18 år. Men
når det gjelder helsen din, regnes du som myndig når du er
16 år. Det betyr blant annet at ungdom mellom 16 og 18 år
kan bestemme at foreldrene ikke skal informeres om helse,
sykdom og behandling.
Unntaket fra denne regelen er når det er nødvendig for
foreldrene å ha opplysningene for å kunne ha foreldreansvar
for barnet. Hvis en 16-åring for eksempel blir innlagt, må
foreldrene vite dette – ellers vil de jo ikke vite hvorfor
ungdommen ikke er hjemme.
For ungdom mellom 12 og 16 år er hovedregelen at foreldre
skal informeres. Men, ungdommen kan likevel nekte at enkelte
opplysninger gis videre til foreldrene. Helsepersonell skal
respektere dette ønsket hvis det er særlige grunner til det.
Når barn er under 12 år, har foreldre rett på informasjon.
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Taushetsplikt i hverdagen
Pers foreldre
Per har god kontakt med foreldrene sine. Han er ofte hjemme
hos dem, de har ferier sammen og de hjelper Per med
mye praktisk i hverdagen. Da Per var innlagt på DPS, kom
foreldrene og besøkte ham flere ganger.
Rett før Per ble utskrevet bad foreldrene om å få snakke
med Pers behandler. De ville gjerne vite hvordan de kunne
hjelpe Per så han ikke ble så syk igjen og hva de måtte være
oppmerksomme på som signaler på at han kanskje ble sykere.
De ville også gjerne vite mer om Pers sykdom, diagnose og
hvordan behandleren trodde det ville gå med Per fremover.
Behandleren sa at det ikke var mulig for henne å ha en slik
samtale med foreldrene, på grunn av taushetsplikten, og at
hun ikke kunne gi noen opplysninger om Pers situasjon til
foreldrene hans.
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Har behandleren rett i at det ikke er lov til å gi opplysninger
til Pers foreldre?
Det er vanlig at man oppgir hvem som er nærmeste pårørende
når man blir innlagt, og det er lovregulert hvilken informasjon
nærmeste pårørende skal ha.
I dette tilfellet vet vi ikke om behandler kunne snakket
med Pers foreldre. Per er voksen og han hadde samtykkekompetanse da foreldrene bad om samtalen. Da kan ikke
behandleren snakke med Pers foreldre uten at han vet det,
det er sant.
Men behandleren kunne ha spurt Per om hva han ville.
Per hadde da hatt tre valg:
Han kunne nektet behandleren å gi noe som helst informasjon
til foreldrene. Det er Per sitt valg og det ville behandleren vært
nødt til å respektere, uansett hva foreldrene hans ønsket.
Per kunne også gitt fullt fritak fra taushetsplikten. Da kunne
behandleren ha informert foreldrene om alt de ønsket å vite.
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Eller Per kunne gitt delvis fritak fra taushetsplikten. Da måtte
han og behandleren ha avtalt hvilken informasjon Per ville at
behandleren skulle gi foreldrene hans. Kanskje ville Per selv
være tilstede i samtalen, kanskje ønsket han ikke det, men
uansett kunne behandleren ikke delt noe annen informasjon
enn den Per hadde gitt tillatelse til at skulle deles.
Hvis Per gav en slik tillatelse, ville den bare vært gyldig
for dette tilfellet. Hvis Per ble innlagt på DPS senere, og
foreldrene ønsket mer informasjon, måtte behandleren ha
spurt Per på nytt om hva han ønsket denne gangen.
Det viktige her er at Per skulle ha blitt spurt. Hvis Per ikke vil
at informasjon skal deles, har behandleren plikt til å respektere
dette. Men, behandleren kan ikke vise til taushetsplikten
automatisk, uten å ha spurt Per om hva han vil.
Hvis foreldrene til Per ikke ville ha opplysninger om Per, men
hadde informasjon som de gjerne ville fortelle Pers behandler,
er situasjonen annerledes. Behandleren har lov til å lytte til
pårørende, så lenge han ikke sier noe om Per.
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Unntak fra taushetsplikten
Det er også noen unntak fra taushetsplikten som er bestemt
ved lov. Det betyr at når det gjelder denne type opplysninger
kan helsepersonell dele informasjon, også når pasienten ikke
har gitt tillatelse til dette. De fleste av disse unntakene handler
om å forebygge alvorlige skader og farlige situasjoner.
Helsepersonell kan varsle andre:
Når barn er i fare
Hvis helsepersonell får vite om, eller har mistanke om, at barn
er i fare, blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt,
har de plikt til å informere barnevernet. Barnevernet vil da
undersøke saken videre og vurdere om det er nødvendig å
sette inn tiltak, eller om det går bra med barnet.
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Når en gravid kvinne misbruker rusmidler
Hvis helsepersonell har grunn til å tro at en kvinne misbruker
rusmidler når hun er gravid, har de plikt til å melde fra om dette
til helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Da kan mor og
barn få hjelp, og man kan forebygge at barnet blir skadet av
rusmidlene før det blir født.

Når det er trafikkfare
Hvis lege, psykolog eller optiker vet at en person kjører bil,
samtidig som han ikke har god nok helse til å kjøre, har de plikt
til å melde fra om dette. Dette kan f.eks. gjelde personer som
fortsetter å kjøre bil når de går på medisiner som det er farlig
å bruke når man kjører, som kjører i ruspåvirket tilstand eller
som har andre sykdommer som gjør det farlig å kjøre bil.
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Når det er fare for alvorlig skade på personer,
eiendom, eller dyr
Hvis helsepersonell vet at det er alvorlig fare for at noen kan
bli skadet eller drept, har de plikt til å informere politiet eller
brannvesenet om dette, slik at skaden kan forhindres. Dette
gjelder også hvis helsepersonell vet om at dyr blir mishandlet
eller er i fare og hvis det er fare for alvorlig skade på eiendom,
som f.eks. at noen kan komme til å brenne ned et hus.

Når det er en del av utdanningen til helsepersonell
Hvis pasienten ikke motsetter seg dette, kan informasjon
gis til studenter (f.eks. til en sykepleier- eller legestudent
som er i praksis), som et ledd i opplæringen. Studentene
har da selvfølgelig taushetsplikt og kan ikke dele denne
informasjonen videre. De kan likevel få informasjon som ikke
er nødvendig for behandling av denne pasienten (det har andre
ansvaret for), men som er nødvendig for at de skal kunne
behandle pasienter i fremtiden.
Pasienten har likevel rett til å motsette seg at studenter får
informasjon. Behandlerne skal alltid informere om at det er
studenter tilstede og spørre om det er greit. Hvis det ikke er
greit for pasienten, har han/hun rett til å nekte at studenten får
informasjon og er tilstede under behandlingen.
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Det finnes også noen andre unntak
Det finnes også noen andre unntak enn dette. Det kan
handle om å gi opplysninger til de som allerede har denne
informasjonen, å gi opplysninger til ledelse eller administrasjon
ved helseinstitusjoner når det er helt nødvendig, å samarbeide
med nødetatene ved store kriser og ulykker og noen andre
unntak.
Du kan finne alle unntakene, og alle andre detaljer om
taushetsplikt, i Lov om helsepersonell og i Lov om pasientog brukerrettigheter.
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Taushetsplikt i praksis
Charlotte på akuttavdelingen
Charlotte har hatt det vanskelig lenge og av og til blir hun så
fortvilet at hun skader seg og tenker på å dø. Ofte går disse
periodene over ved hjelp fra de hun kjenner i kommunen, men
noen ganger trenger hun en akuttinnleggelse. Nå har Charlotte
hatt det ekstra vanskelig lenge, og fastlegen hennes er redd
for at hun skal skade seg alvorlig. Han bestemmer derfor at
hun må innlegges på akuttavdelingen til observasjon. Charlotte
vil egentlig at noen skal ta vare på henne nå. Samtidig er hun
sint og fortvilet og sier at hun ikke vil. Fastlegen sier at det kan
hun ikke bestemme selv akkurat nå. Han får politiet til å kjøre
henne til akuttavdelingen for vurdering.
Charlotte har vært på akuttavdelingen flere ganger før, men
hun syns det er ekkelt, skremmende og flaut å være tilbake
igjen. Hun blir møtt av en lege hun ikke kjenner og som ser ut
som han har det travelt. Det er også en ung kvinne i hvit frakk
i rommet. Legen sier at hun er en student som skal være med i
samtalen for å lære.
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Charlotte blir fortvilet når hun hører dette, hun skulle jo vært
på skolen selv nå, tatt en utdanning, ikke vært her igjen. Den
pene, vellykkede legestudenten får henne til å følge seg enda
mer mislykket. Så hun sier at, nei, dette er ikke greit, hun vil
ikke ha noen student der.
Legen blir irritert og sier at studenten må være der, hun må
lære og det er nødvendig å utdanne nye leger. Charlotte
fortsetter å nekte, og studenten går til slutt ut av rommet.
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Hvem har rett, legen eller Charlotte?
I loven står det at opplysninger kan gis i opplæringssituasjoner
når «pasienten ikke motsetter seg dette». Det betyr at det ikke
er nødvendig med et aktivt og formelt samtykke fra pasienten,
slik som hvis man skal dele opplysninger med andre.
Men, det betyr også at pasienten har lov til å motsette seg, det
vil si nekte. Når Charlotte sier «nei, dette vil jeg ikke», burde
legen (og studenten, men legen har ansvaret) respektert dette
og sendt studenten ut av rommet, uten å protestere. Charlotte
behøver ikke å begrunne at hun sier nei, hun behøver ikke å ha
en god grunn for å si nei og hun skal ikke ha dårlig samvittighet
for å si nei. Det er hennes rett å nekte dette.
Hun kan selvfølgelig også ombestemme seg, hvis hun vil det.
Når Charlotte har vært på avdelingen et døgn, og har roet seg
litt, skal hun ha en ny samtale med legen. Studenten er der
fortsatt, men Charlotte har det bedre nå. Denne gangen er det
helt greit for henne at studenten er med. Det er hennes valg,
hun kan bestemme om det er greit eller om hun vil nekte.
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Vil du vite mer?
Informasjonen i dette heftet er hentet fra Lov om helsepersonell:
kapittel 5 om taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 6 om
opplysningsrett og kapittel 7 om meldeplikt.
I dette heftet har vi fokusert på bestemmelser og situasjoner som
er særlig aktuelle for mennesker som mottar behandling innen
psykisk helsevern. Men taushetsplikt gjelder selvfølgelig for alt
helsepersonell, uavhengig av pasientenes diagnoser.
Dette heftet er også en enkel fremstilling, og det er mange
detaljer som ikke er med her.
Hvis du vil vite mer, kan du lese lovtekstene, de ligger på nett. Du
kan også gå inn på Helsedirektoratets veileder om taushetsplikt
og journalplikt – den ligger også på nett.
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Helsepersonell skal ikke fortelle andre om hva som feiler
pasientene, om deres personlige forhold, sykdom og helse.
Det er helt grunnleggende for tilliten til helsevesenet at
helsepersonell har taushetsplikt.
Samtidig er det ofte nødvendig at helsepersonell
samarbeider med hverandre for å gi god og riktig helsehjelp.
Det er også viktig at nødvendig informasjon er tilgjengelig,
for å sikre videre behandling.
I dette heftet kan du lese mer om lover og rettigheter som
angår taushetsplikt, særlig innenfor psykisk helsevern og
psykisk helsearbeid.
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