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Formål/hensikt

Sikre godt samarbeid og informasjonsflyt innenfor bestemmelsene om taushetsplikt mellom de
ulike enhetene i Oppvekstområdet.

2 Referanser
Forvaltningsloven § 13 – 13f (gjelder ikke helsepersonell)
Helsepersonelloven §§ 25 flg
Barnehageloven § 20 flg
Opplæringsloven § 15-1 flg.
Lov om barneverntjenester §§ 6-7 og 6-7 a.
Lov om sosiale tjenester § 8-5, 8-8 og § 8-8a
Kommunehelsetjenesteloven § 6-6
KS veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom –
familier, KS 2013.
BLD veileder: Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og
barneverntjenesten, Q-1162 B, 2009.
Barne- og familiedepartementet: Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og
taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten.
Rundskriv Helsedirektoratet IS-17/2006: Om helsepersonells plikt og rett til å gi
opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten. Se også brev fra
Helse- og omsorgsdepartementet datert 7.5.2010.
Asbjørn Kjønstad: Taushetsplikt om barn, Kommuneforlaget 2009.
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3 Fremgangsmåte
3.1 Hovedprinsipper
Når en ansatt i Oppvekst som har kontakt med et barn/familie ser det
som ønskelig/nødvendig å samarbeide med andre av enhetene/organene:
3.1.1 Hovedregelen er samtykke
Hovedregelen er å forsøke å få til samtykke fra de saken gjelder, jf. punkt 3.2.
Alle klienter/brukere skal spørres om de er, eller har vært i kontakt med andre
organer/enheter, samtidig som det spørres om samtykke, jf. 3.2.

3.1.2 Dersom samtykke ikke gis
Sjekk om egen lovgivning likevel gir rett til å gå til de enheter/organer som man
mener bør involveres. Her må man nedtegne hvorfor man mener å ha tillatelse i egen
lovgivning til å gå til andre. Se nærmere pkt. 3.3

3.1.3 Anonym drøfting
Er det muligheter for at saken kan drøftes anonymt uten at taushetsplikten brytes?
Se nærmere pkt. 3.4.

3.2 Der samtykke oppnås
3.2.1 Felles samtykkeskjema
Det er et felles samtykkeskjema for tverrfaglig samhandling for alle enhetene i
Oppvekst (se vedlegg).
De som er berørt av samtykket skal ha tilsendt kopi av undertegnet skjema.
Ved overgangen fra kommunal barnehage til skole, samtykker foresatte på
elektronisk innmeldingsskjema til skolen. Kopi av dette skjema går til barnehagen.
For ikke-kommunale barnehager må samtykke innhentes.

3.2.2 Gyldighet
For at et samtykke skal være gyldig må:
• det være frivillig, dvs. ha fremkommet uten noen form for press.
• det må være informert. Den som gir samtykke må vite hva det består i, og hvilke
konsekvenser det kan ha å gi det.
• det være undertegnet av dem som innehar foreldreansvaret. Dersom barnet har to
foreldre med foreldreansvar og man ikke får innhentet samtykke fra den ene med
foreldreansvaret må det dokumenteres at det er forsøkt innhentet.
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3.2.3 Omfang
For de som arbeider i Oppvekst er det særlig viktig å presisere ovenfor den som skal
gi samtykke at det dreier seg om samtykke til å gi opplysninger både om barnet og
dets oppvekstmiljø (foreldrene med mer)

3.2.4 Arkivering
• I barnehage og skole nyttes så langt det er dekkende digitale samtykkeskjemaer på
kommunens hjemmeside. Disse arkiveres automatisk i arkivsystemet.
• Samtykkeskjemaer som skrives på papir skal følge barnets sak i arkivsystemet.

3.3 Der samtykke ikke oppnås
3.3.1 Helsepersonell
For personell som arbeider etter helselovgivningen, det vil i Oppvekst si ansatte på
helsestasjonene og skolehelsetjenesten samt psykolog i PPT, gjelder ikke
forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt §§ 13 – 13f, men bestemmelsene i
Helsepersonelloven.
I følge Helsepersonelloven § 25 kan helsepersonell kommunisere med hverandre
uten å ha innhentet samtykke på forhånd, med mindre klienten aktivt motsetter seg
det. Taushetsbelagte opplysninger kan gis til samarbeidende personell når dette er
nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Samarbeidende personell innenfor
denne sammenheng vil si innenfor helsevesenet, ikke andre.
Regelen innebærer at helsepersonell i slike tverrfaglige team/systemmøter alltid må
ha samtykke fra dem som opplysningene gjelder for å kunne formidle opplysninger til
andre som ikke er helsepersonell, bl.a. lærer, barnehagepersonell,
barnvernpedagoger etc.

3.3.2 Barnehage- skole og PPT
I tillegg til særbestemmelsene i Barnehageloven og Opplæringsloven gjelder her
Forvaltningslovens bestemmelser i Fvl.§§ 13 – 13f.
Taushetsplikten omfatter personlige forhold, men etter forvaltningsloven regnes ikke
som personlige forhold, 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”, se fvl § 13. Det
trekkes altså et skille mellom personlige opplysninger som er sensitive og ikke
sensitive. De nevnte opplysningene som ikke er sensitive, kan bringes videre.
Barnehage og PPT samt skole og PPT kan kommunisere seg imellom uten at det er i
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strid med taushetspliktsreglene fordi de regnes som ett forvaltningsorgan. Barnehage
skal ved samtykke gi opplysninger til skole. Skolen kan innhente spesifikke
opplysninger fra barnehage uten samtykke. Det er en forutsetning at det er
hensiktsmessig i forhold til arbeidet med barnet. Dette følger av Oppll.§ 15-1 og
Fvl.§13b-2. Bestemmelsen om hva som er hensiktsmessig, kan derimot ikke benyttes i
relasjon til andre organer/etater, dvs ikke i forhold til helse-, sosial, og
barneverntjenesten.
PPT kan ikke avsløre et klientforhold til andre forvaltningsgrupper enn skole og
barnehage, uten samtykke.
Taushetsplikten etter forvaltningsloven er imidlertid ikke til hinder for at
opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan
de brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av
avgjørelsen, oppfølging og kontroll, se Fvl § 13 b første ledd nr. 2.

3.3.3 Barneverntjenesten
Barneverntjenesten har taushetsplikt i forhold til å avsløre et klientforhold, men det er
en rekke unntak. Barnevernet har rett til å meddele seg til andre om barnet og dets
familie i den grad de trenger å gjøre det for å få relevante opplysninger om barnet i
en sak de arbeider med. Dette gjelder også i saker der det ikke dreier seg om
mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Det er ofte på denne måten at barnevernet best
kan fremme arbeidet med den enkelte sak, og generelt fremme samarbeid. Men
barnevernet kan altså ikke gi opplysninger til andre ut over det som er nødvendig for
å få opplyst saken og fremme samarbeid. I de situasjoner der
taushetspliktbestemmelsene åpner for det, vil barneverntjenesten gi barnehager og
skoler informasjon om at de arbeider med en ”sak”.

3.3.4 Vitneforklaring
I fylkesnemndssaker er man automatisk fritatt for taushetsplikten.
For å gi opplysninger til politi, og domstoler i saker etter straffeloven og barneloven,
må samtykke innhentes. Hvis dette ikke oppnås, kan fylkesmannen eller domstolen
gi fritagelse fra taushetsplikten.
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3.4 Der saken skal drøftes anonymt
Det er å etterstrebe å få et samtykke til å drøfte en sak, fremfor å diskutere den
anonymt. For råd/veiledning kan saker drøftes anonymt med alle tjenester. Alle
individuelle kjennetegn må da utelates. Anonymiseringen må være reell.
Vilkår når en sak skal drøftes anonymt:
Det skal på ingen måte være gjenkjennbart hvem opplysningene gjelder. Alle
individuelle kjennetegn må utelates.

3.5 Plikten til å melde til barneverntjenesten og sosialtjenesten
3.5.1 Plikten til å melde til barneverntjenesten:
Plikten følger av de enkelte særlover (se pkt. 2). Den enkelte har ansvar for å melde,
men man kan lage interne systemer som for eksempel at enhetens ledelse alltid skal
melde, eller informeres.
Plikten er personlig for den enkelte ansatte om kunnskap en får gjennom sitt arbeid.
Plikten oppstår der man får kunnskap om, eller har mistanke om at barnet blir
mishandlet eller er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, eller er i ferd med å utvikle
alvorlige atferdsvansker. Dvs. man må ikke vite sikkert om barnet/ungdommen er
utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller er i ferd med å utvikle alvorlig atferdsvansker,
man må utøve et skjønn om slik mistanke foreligger.
Ingen i Oppvekst skal melde anonymt til barneverntjenesten.

3.5.2 Plikten å melde til sosialtjenesten
Plikten følger av den enkelte særlov:
- Opplæringslova §15-4: Der det er grunn til å tro at opplysninger er nødvendig
for å sikre at klienten får tjenester de har krav på etter sosialtjenesteloven
- Barnehageloven §21: Der det er grunn til å tro at opplysninger er nødvendig
for å sikre at klienten får tjenester de har krav på etter sosialtjenesteloven.
- Barneverntjenesten §6-7, 3. ledd: Melde om gravide rusmisbrukere
- Helsepersonell §32: Det gjelder dersom man har mistanke om gravid
rusmisbruker.
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3.6 Eksisterende samarbeidsgrupper/arenaer i Oppvekst:
I alle møtearenaene som er tatt inn nedenfor, må det tas hensyn til
taushetsbestemmelsene slik de fremgår i denne prosedyren.
3.6.1 TPO-team (tilpasset opplæring):
Er en ressursgruppe hver enkelt skole i Skien kommune skal ha. Teamet skal bestå av:
rektor, miljøterapeut, sosiallærer, en med spesialpedagogisk kompetanse, SFO-leder
(b-trinnet), rådgiver (u-trinnet), PPT, forebyggende helse og barnevernet minst 2
ganger pr halvår. Teamet skal ha kompetanse til å drøfte tverrfaglige tiltak, foreslå tiltak
og veilede når bekymringer oppstår. Kontaktlærer skal hentes inn når egne elever blir
drøftet og det skal innhentes samtykke fra foresatte før eleven blir drøftet i TPOteamet.
Arbeidsoppgaver for teamet:
• Veilede den enkelte lærer med det generelle læringsmiljøet/læringsarbeidet i
klassen. Bruke pedagogisk analyse og følge handlingsveilederen i BTI ved
bekymringssaker knyttet til en elev.
• Tverrfaglige drøftinger skal ta utgangspunkt i de 3 perspektivene i
spesialpedagogisk plan: individ, aktør og kontekst.
• Bidra til tverrfaglig refleksjon slik at den enkelte lærer eller trinn/team sikrer
tilpassa opplæring, inkludering og et godt læringsmiljø i klasserommet.
• Drøfte mulige tiltak, løsninger, igangsette utprøving og vurdere disse før
eventuell tilmelding til PPT (bruk CX Stafettlogg).
• Være pådriver i arbeidet med å utvikle kompetanse i tilpasset opplæring blant
personalet
• Arbeide systemrettet for å inkludere alle elever organisatorisk, faglig, sosialt og
emosjonelt.
Drøfting av en bekymring i TPO-teamet (på nivå 0) kan ende opp i en beslutning om å
opprette en CX Stafettlogg for å koordinere innsatsen videre. Det er vanligvis
kontaktlærer som oppretter denne på nivå 1 i samarbeid med de foresatte. Dersom en
ser at det er behov for mer omfattende arbeid rundt enkeltelever meldes dette til et
koordinerende møte på nivå 2 hvor de foresatte inviteres til deltakelse. Representanter
fra TPO-teamet som er involvert i arbeidet rundt eleven/klassen er med og loggen
koordinerer innsatsen videre.
3.6.2 Koordinerende møter/tverrfaglige møter (BTI):
Dette møtet er et strukturert og systematisk møte på bakgrunn av en bekymring.
Møtet skal:
• Konkretisere bekymringen
• Sette i gang og vurdere tiltak
• Sørge for god informasjonsflyt
• Koordinere tjenestene
Prinsipper for møtet:
• Barnehage eller skole innkaller og leder møtene.
• Foreldrene innviteres som sentrale, likeverdige samarbeidspartnere.
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•
•

Alle teamene har faste representanter fra forebyggende helsetjenester,
barnevernstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste.
CX Stafettlogg nyttes til koordinering og vurdering av tiltak.

3.6.3 SH-team (samhandlingsteam):
Teamet skal ivareta de samme behovene som TPO-teamene skal for skole.
Barnehagens SH-team er samlet i soner. Hensikten er å forebygge, avdekke og
avhjelpe spesielle vansker for barn i barnehagen. Faste deltakere i disse teamene er:
Styrer og/eller pedagog fra barnehagen, PPT, Forebyggende helse og Barnevernet.
3.6.4 Ansvarsgrupper:
Gruppe på kommunalt nivå som tillegges ansvar for planlegging og oppfølging av det
enkelte barn med spesielt tilrettelagte behov og dets familie. Ansvarsgrupper etableres
rundt barn med omfattende og sammensatte behov for hjelp, som har behov for
oppfølging av to eller flere tjenester og der familien har behov for en koordinator for å
få samordnet tiltakene rundt barnet.
3.6.5 Beredskapsteam mot mobbing:
Teamet har møter etter henvisning fra foresatte eller rektorer. Teamets arbeidsmodell
består av fem faser:
1) Samle informasjon – oppstartsamtaler og innhenting av relevante dokumenter
i saken
2) Analysere situasjonen – avhengig av sakens natur vil tverrfaglige
samarbeidspartnere trekkes inn og utkast til handlingsplan utarbeides
3) Oppsummeringsmøte med rektor – utkastet til handlingsplan drøftes
4) hovedmøte med skolen og foresatte/eleven – handlingsplanen drøftes og
fastsettes
5) Oppfølgingsmøte - avholdes etter avtalt tidsperiode
Beredskapsteamet består av følgende representanter: Teamets sekretær er rådgiver i
Oppvekst. I tillegg er det 3 faste medlemmer: kommunelegen, psykolog i forebyggende
helse og psykolog i barnevern.

4 Omfang
Prosedyren gjelder alle ansatte i Oppvekstområdet i Skien kommune.
De ulike enhetene i Oppvekst er alle underlagt særlover med taushetsbestemmelser,
med unntak av tiltaksenheten. Særlovbestemmelsene går foran bestemmelsene i
Forvaltningsloven.
Opplysninger kan meddeles mellom ansatte innen hver enkelt enhet når det er
hensiktsmessig for arbeidet med barnet. Barnehage, skole og PPT er en etat/et organ,
og det er opplysninger kan dermed utveksles når det er hensiktsmessig for arbeidet
med barnet, se punkt 3.3.2. Oppvekst er ikke en etat, eller et organ i denne
sammenhengen.
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Mellom skole/barnehage/PPT som en enhet og enhetene Forebyggende helse og
Barnevernet er de strengeste regler for utveksling av opplysninger, slik det går frem av
kap. 6 nedenfor.
Muligheter for innsyn i dokumenter, arkiv- og felles datasystemer er ikke omtalt i denne
prosedyren.

5 Definisjoner
Taushetsplikt innebærer en plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til
opplysninger som er taushetsbelagte. Som uvedkommende regnes i utgangspunktet
alle andre enn den opplysningene gjelder.
Opplysningsrett/taushetsrett innebærer at den som sitter med opplysninger som i
utgangspunktet er omfattet av taushetsplikt likevel har adgang til å gi opplysningene
videre. Den som sitter med opplysningene kan velge mellom å gi opplysningene
videre eller la være (taushetsrett).
Opplysningsplikt kan både innebære en plikt til å gi opplysninger på eget initiativ, og
en plikt til å gi opplysninger etter pålegg. Når opplysningsplikten inntrer skal
opplysninger gis til barnevernet og/eller sosialtjenesten. Da settes
taushetsplikten/retten til side.
Forvaltningsmessig taushetsplikt er en generell taushetsplikt som i prinsippet gjelder
for alle som utfører tjeneste eller arbeid for offentlige forvaltningsorganer, jf. Fvl. § 13.
Det er imidlertid mange unntak i den forvaltningsmessige taushetsplikten som åpner
for kommunikasjon og samarbeid, jf. Fvl. §§ 13a, 13b og 13d.
Profesjonsbestemt (yrkesmessig) taushetsplikt, er en spesiell taushetsplikt for
enkelte profesjoner. Denne taushetsplikten, som følger av bestemmelser i ulike
profesjonslover, åpner i mindre grad for kommunikasjon og samarbeid enn den
forvaltningsmessige taushetsplikten. Gjelder blant annet leger, tannleger,
psykologer og sykepleiere.
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Ansvar for utførelsen

- Ledere på alle nivåer innen Oppvekst.
- Leder har ansvar for å informere og følge opp ansatte om
taushetsplikten, jf. Fvl. § 13, c.
- Den enkelte ansatte har et selvstendig ansvar for å følge med og oppdatere seg på
taushetspliktsbestemmelsene og prosedyrene.
- Kommuneadvokatene kan gi råd og veiledning ved tolknings-/forståelsestvil
i konkrete saker.
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7 Vedlegg
- Retningslinjer for informasjonsplikt til foresatte og innhenting av samtykke til
helsehjelp
- Prosedyrer for informasjonsplikt og samtykke til helsehjelp
- Samtykkeskjema til tverrfaglig samhandling
- Samtykke til utveksling av informasjon om elev
- Samtykke til helsehjelp
- forvaltningsloven
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Retningslinjer for informasjonsplikt til foresatte og
innhenting av samtykke til helsehjelp til barn og unge.

Hovedregelen er at informasjons- og selvbestemmelsesreglene knyttes til en helserettslig
myndighetsalder på 16 år. Det innebærer at det er dem som har et foreldreansvar som skal
ivareta barnets interesser ved samtykke, medvirkning mv. når barnet ikke er fylt 16 år, mens
det er barnet selv som har dette ansvaret og denne myndigheten etter fylte 16 år.
Krav til informasjon:
I følge pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 3-4 jf og helsepersonelloven § 10 har
foreldre eller andre med foreldreansvar som hovedregel «rett til informasjon som er
nødvendig for å få innsikt i barnet sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen» fra
helsepersonell. For barn mellom 16 og 18 år er helsepersonell forpliktet til å gi avgjørende
informasjon til foreldrene for at de skal kunne ivareta foreldreansvaret.
Informasjon kan unnlates dersom det er påtrengende nødvendig for å hindre liv eller alvorlig
helseskade for pasienten selv. Informasjon kan også unnlates dersom det er «klart utilrådelig
av hensyn til personer som står pasienten nær, å gi slik informasjon» jf. pasient og
brukerrettighetsloven § 3.2 andre ledd.
Krav til samtykke
Dersom pasienten er under 16 år må det innhentes samtykke fra foresatte til behandling jf
helsepersonelloven §§ 3-4 annet ledd og 4-4. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år har det
rett til å uttale seg i saken.
Når begge foreldre har foreldreansvar er hovedregelen at det kreves samtykke fra begge
jf. pasrl § 4-4
Dersom barnet bor fast hos den ene, kan denne alene ta avgjørelser som gjelder den daglige
og ordinære omsorgen.
Det er også nok med samtykke fra den ene dersom kvalifisert helsepersonell mener det er
nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. Før slik helsehjelp skal imidlertid begge
foreldrene med foreldreansvar om mulig få si sin mening.

Prosedyrer:
Informasjonsplikt
1. Begge foreldrene som innehar et foreldreansvar skal informeres om hjelp som ytes
og som er nødvendig i forhold til å ivareta foreldreansvaret frem til barnet er 18 år.
a. Informasjon kan unnlates dersom det er «påtrengende nødvendig for å hindre
liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv».
b. Informasjon kan også utelates dersom det er utilrådelig i forhold til personer
som står pasienten nær
Frem til barnet er 16 år har personer med foreldreansvar rett til slik informasjon. For
ungdom mellom 16 og 18 år har helsepersonell taushetsplikt. Helsepersonell kan
fravike taushetsplikten dersom informasjonen er nødvendig for at de med
foreldreansvar skal kunne ivareta foreldreansvaret. Dersom man velger å gi
informasjon til de med foreldreansvar for barn mellom 16-18 år må det begrunnes i
journalen.
Dersom man ikke får tak i begge med foreldreansvar for å gi den informasjonen man
skal, må det dokumenteres i journalen at dette er forsøkt gjort.

Samtykke til helsehjelp


Barn/unge mellom 16 – 18 år kan selv bestemme å motta helsehjelp



Er barnet mellom 12 og 16 år, avgjør dem med foreldreansvar, men barnet skal uttale seg



For barn under 12 år er det dem med foreldreansvar som bestemmer og skal samtykke.

1. Begge foreldrene som innehar et foreldreansvar skal samtykke til behandling
a. Dersom barnet bor fast hos den ene, kan denne alene ta avgjørelser som
gjelder den «daglige og ordinære omsorgen»
b. Det er også nok med samtykke fra en av foreldrene dersom kvalifisert
helsepersonell mener det er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. Før
slik hjelp skal imidlertid begge foreldrene om mulig si sin mening.
Dokumenter i journalen at samtykke er innhentet fra begge med foreldreansvar.
Dersom man ikke får tak i begge foreldrene for å innhente samtykke til behandling,
må det dokumenteres i journalen at dette er forsøkt gjort.
Dersom man unnlater å innhente samtykke fra dem med foreldreansvar må det
begrunnes i journalen.
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Samtykke – tverrfaglig samhandling

Navn på barn/elev:
Fødselsnummer:
Jeg/vi gir med dette samtykke til at nedenfor nevnte etater løses fra sin taushetsplikt for å
bidra til å skape helhetlige og koordinerte tjenester.
Kryss av:
Helsesøster
Skole
Barnehage
PP-tjenesten
Barnevernstjenesten
Jordmor
Sosialtjenesten/NAV
Sykehus/BUP
Fastlege/ kommuneoverlege
Andre:

Dette samtykket er gitt under forutsetning av at underskriverne på forhånd er gjort
kjent med tema/opplysninger/vurderinger som kan drøftes med samarbeidende
instanser. Samtykke kan trekkes tilbake av private personer – dette gjøres skriftlig til
tjenestestedet
Dato/Underskrift foresatte 1:
Dato/Underskrift foresatt 2:
Dato/Underskrift fra ungdom over 15 år

Revidert vår 2015
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Samtykke
utveksling av informasjon om elev
Vi ønsker at overgangen fra skolen i Skien kommune til ny skole skal bli så god som mulig
for eleven. I den anledning har mottakerskolen behov for kunnskap om eleven slik at
forholdene kan legges til rette så godt som mulig.
Skien kommune ønsker å informere skolen om det som er viktig for skolegangen og ber
derfor om samtykke for å utveksle nødvendige opplysninger.

Elevens navn:
Fødselsnummer:
Avgiverskole:
Mottakerskole:
Underskrifter:
Foresatte 1:

Foresatte 2:

Elev (dersom fylt 15 år):
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Samtykkeerklæring - helsehjelp
Navn på barn:
Fødselsnummer:
Jeg samtykker til at det ytes helsehjelp til mitt barn
Beskriv innholdet og omfanget av helsehjelpen:

Dette samtykket er gitt under forutsetning av at underskriverne på forhånd er
informert om innholdet og omfanget av helsehjelpen. Samtykket kan når som helst
trekkes tilbake fra private personer – dette gjøres skriftlig til tjenestestedet.

Dato/Underskrift foresatte 1:
Dato/Underskrift foresatt 2:
Dato/Underskrift – ungdom mellom 16 - 18 år

Revidert vår 2015
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LOVOVERSIKT
__________________________________________________

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.
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.
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47.
§ 13a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse).
Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:
1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de
som har krav på taushet samtykker,
2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk
form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og
3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når
de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.
§ 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser).
Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:
1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter,
2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i
forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og
kontroll,
3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den
utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved
vegledning i andre saker,
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4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i
forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen,
5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse
med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig
å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag,
6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til
påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne
omsyn eller forfølging av lovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver,
og
7. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i
lov om Oppgaveregisteret.
Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan
bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken.
Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge
taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler
seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens § 121,
dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge.
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 6 juni 1997 nr. 35 (i kraft 1 nov 1997).
§ 13c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt).
Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder,
og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene.
Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal
forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte.
Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er
undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av
taushetsplikt etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i
medhold av foregående punktum.
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.
§ 13d. (opplysninger til bruk for forsking).
Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan
departementet bestemme at et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk for forsking,
og at dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter § 13.
Til vedtak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi bestemmelser om
hvem som skal ha ansvar for opplysningene og hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring og
tilbakelevering av utlånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal ha
adgang til å henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger
om, og om bruken av opplysningene for øvrig.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf.
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§ 13e. (forskeres taushetsplikt).
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskingsoppgave som et
forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter å
hindre at andre får adgang eller kjennskap til:
1. opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan,
2. opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra private under
taushetsløfte, og
3. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole,
sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med
forskeren.
Opplysningene kan bare brukes slik det er nødvendig for forskingsarbeidet og i samsvar med de
vilkår som måtte være fastsatt etter § 13 d annet ledd. Skal resultater av forskingsarbeidet publiseres
eller brukes på annen måte, gjelder § 13 a nr. 1 og 2 tilsvarende.
Brudd på taushetsplikten eller på vilkår etter § 13 d annet ledd, straffes etter straffelovens § 121.
Departementet eller vedkommende forvaltningsorgan skal gjøre forskeren og hans medarbeidere
kjent med taushetsplikten og straffebestemmelsen, jfr. også § 13 c første ledd.
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.
§ 13f. (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover).
Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt
ved bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder §§ 13 til
13 e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.
Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt
taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at
taushetsplikten ikke skal gjelde.
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 16 mai 1986 nr. 21.

HELSEPERSONELLOVEN
§ 21. Hovedregel om taushetsplikt
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.
§ 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.
Tilføyd ved lov 9 mai 2008 nr. 34 (ikr. 9 mai 2008 iflg. res. 9 mai 2008 nr. 442).
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§ 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. Et
forsikringsselskap kan likevel ikke få adgang eller kjennskap til opplysninger som den opplysningene
direkte gjelder, kan nektes innsyn i etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 annet ledd.
For personer under 16 år gjelder reglene i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 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 pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 annet ledd, kan nærmeste pårørende gi samtykke
etter første ledd.
Endret ved lover 27 juni 2008 nr. 65 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 27 juni 2008 nr. 750), 24 juni 2011 nr. 30
(ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).
§ 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,
5. at opplysninger gis videre når helsepersonell gjennom sin yrkesutøvelse har grunn til å tro at dyr
blir utsatt for slik mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell at det anses
rettmessig å gi opplysningene videre til Mattilsynet eller politiet eller
6. 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.
Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 97 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 703).
§ 24. Opplysninger etter en persons død
Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre
dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn
til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser.
Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige grunner
taler mot det.
§ 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. For elektronisk
tilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter gjelder helseregisterloven § 13 tredje og fjerde
ledd.
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Taushetsplikt etter § 21 er heller ikke til hinder for at personell som bistår med elektronisk
bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av utstyr, får tilgang til
opplysninger når slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon.
Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til
samarbeidende personell når dette er nødvendig for å ivareta behovene til pasientens barn, jf.
helsepersonelloven § 10 a.
Personell som nevnt i første, andre og tredje ledd har samme taushetsplikt som helsepersonell.
Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 68, 19 juni 2009 nr. 70 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 11 des 2009 nr.
1501).
§ 26. Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer
Den som yter helsehjelp, kan gi opplysninger til virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for
å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten. Opplysningene skal så
langt det er mulig, gis uten individualiserende kjennetegn.
Den som yter helsehjelp, skal uten hinder av taushetsplikten i § 21 gi vedkommende virksomhets
pasientadministrasjon pasientens personnummer og opplysninger om diagnose, eventuelle
hjelpebehov, tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato samt relevante administrative data.
Reglene om taushetsplikt gjelder tilsvarende for personell i pasientadministrasjonen.
§ 27. Opplysninger som sakkyndig
Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at helsepersonell som opptrer som sakkyndig gir
opplysninger til oppdragsgiver, dersom opplysningene er mottatt under utførelse av oppdraget og
har betydning for dette.
Den som opptrer som sakkyndig, skal gjøre pasienten oppmerksom på oppdraget og hva dette
innebærer.
§ 28. Opplysninger til arbeidsgiver
Departementet kan gi forskrift om adgangen til å gi opplysninger om en arbeidstakers
helseforhold videre til arbeidsgiveren, i den grad opplysningene gjelder arbeidstakerens skikkethet til
et bestemt arbeid eller oppdrag.
§ 29. Opplysninger til forskning mv.
Departementet kan bestemme at opplysninger kan eller skal gis til bruk i forskning, og at det kan
skje uten hinder av taushetsplikt etter § 21. Til slikt vedtak kan knyttes vilkår. Reglene om
taushetsplikt etter denne lov gjelder tilsvarende for den som mottar opplysningene.
Departementet kan delegere myndigheten etter første ledd til den regionale komiteen for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk av taushetsbelagte
opplysninger i forskning.
Departementet kan i forskrift regulere helsepersonells rett til utlevering og bruk av
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taushetsbelagte opplysninger til andre formål enn helsehjelp, når pasienten har gitt samtykke. Det
gjelder formål som forsikring, kredittinstitusjoner o.l.
Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 73 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 866).
§ 29a. (Tilføyd ved lov 15 juni 2007 nr. 33, etter egen ordlyd med varighet på tre år).
§ 29b. Opplysninger til kvalitetssikring, administrasjon, planlegging eller styring av helse- og
omsorgstjenesten
Departementet kan bestemme at helseopplysninger kan eller skal gis til bruk ved kvalitetssikring,
administrasjon, planlegging eller styring av helse- og omsorgstjenesten, og at det kan skje uten
hensyn til taushetsplikt. Dette kan bare skje dersom behandlingen av opplysningene er av vesentlig
interesse for samfunnet og hensynet til pasientens integritet og velferd er ivaretatt. Graden av
personidentifikasjon skal ikke være større enn nødvendig for det aktuelle formålet. Kun i særskilte
tilfeller kan det gis tillatelse til bruk av direkte personidentifiserbare opplysninger som for eksempel
navn eller fødselsnummer. Reglene om taushetsplikt gjelder tilsvarende for den som mottar
opplysningene.
Departementet kan sette vilkår for bruken av opplysninger etter paragrafen her.
Tilføyd ved lov 9 apr 2010 nr. 14, endret ved lov 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des
2011 nr. 1252).
Kapittel 6. Opplysningsplikt m.v.
§ 30. Opplysninger til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen
Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og Fylkesmannen adgang til virksomhetens lokaler, og gi
alle de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet.
Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikten utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak og
lignende som kreves av Statens helsetilsyn og Fylkesmannen.
Endret ved lover 29 aug 2003 nr. 87 (ikr. 1 sep 2003 iflg. res. 29 aug 2003 nr. 1092). 24 juni 2011 nr.
30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).
§ 31. Opplysninger til nødetater
Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig
skade på person eller eiendom.
§ 32. Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og skal av eget tiltak gi den kommunale helse- og
omsorgstjenesten opplysninger om slike forhold etter å ha innhentet samtykke fra pasienten, eller så
langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt etter § 21.
Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til den
kommunale helse- og omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker
rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. helseog omsorgstjenesteloven § 10-3. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for
gjennomføringen av den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven, skal helsepersonell gi slike
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opplysninger.
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike
opplysninger.
Endret ved lov 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).
§ 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. Det
samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. nevnte lov § 4-24.
Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om
barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger.
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike
opplysninger.
§ 34. Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat
Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat
for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å
innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig,
skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av
departementet i forskrift.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser til gjennomføring og utfylling av første
ledd, og kan gi reglene i første ledd tilsvarende anvendelse i forhold til pasienter som har tjeneste
utenfor luftfartøy, dersom tjenesten har betydning for luftfartens sikkerhet.
Kapittel 7. Meldeplikt
§ 35. Melding om fødsler
Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel til folkeregistermyndigheten. I meldingen skal det
opplyses hvem som er far til barnet etter reglene i barneloven §§ 3 og 4, eller hvem moren har
oppgitt som far til barnet i tilfeller der farskapet ikke er klarlagt. Departementet kan i forskrift
bestemme at slike meldinger også skal inneholde andre opplysninger.
Dersom farskapet ikke er klarlagt eller foreldrene ikke lever sammen, skal fødselsmeldingen
sendes til både folkeregistermyndigheten og bidragsfogden.
Det skal gis fødselsmelding selv om barnet er dødfødt.
Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel eller svangerskapsavbrudd etter tolvte uke til
Medisinsk fødselsregister i samsvar med forskrift gitt i medhold av helseregisterloven.
Endret ved lover 18 mai 2001 nr. 24 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 18 mai 2001 nr. 502), 29 juni 2007 nr. 61
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(ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 7 des 2007 nr. 1370).
§ 36. Melding om dødsfall
Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Departementet gir
forskrifter om erklæringene.
Leger som har gitt legeerklæring om dødsfall, eller som har gitt helsehjelp til en person før
vedkommende døde, skal gi kommunelegen nødvendige opplysninger om dødsårsaken.
Kommunelegen skal gi opplysningene videre til dødsårsaksregisteret.
Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig, skal legen underrette politiet i samsvar med
forskrift fastsatt av departementet.
Er etterforskning iverksatt for å avklare om døden er voldt ved straffbar handling, skal legen gi
retten opplysninger av betydning for saken, dersom retten ber om dette.
§ 37. Melding til helseregistre m.v.
Kongen kan pålegge helsepersonell med autorisasjon eller lisens å gi opplysninger til
helseregistre i samsvar med forskrift gitt i medhold av helseregisterloven.
Endret ved lov 18 mai 2001 nr. 24 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 18 mai 2001 nr. 502).
§ 38. Melding om betydelig personskade
Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal snarest mulig gi skriftlig melding til
Fylkesmannen om betydelig personskade som voldes på pasient som følge av ytelse av helsehjelp,
eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som
kunne ha ført til betydelig personskade.
Meldeplikten for helsepersonell etter første ledd gjelder ikke dersom helseinstitusjonen har
meldeplikt etter lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3.
Ikke ikr., se res. 1 des 2000 nr. 1199.
Endret ved lover 29 aug 2003 nr. 87 (ikr. 1 sep 2003 iflg. res. 29 aug 2003 nr. 1092), 24 juni 2011 nr.
30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).
§ 38a. Melding om behov for individuell plan og koordinator
Helsepersonell skal snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan
og koordinator, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 7-1 og
7-2, samt spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a. Helsepersonell som yter spesialisthelsetjenester, skal
gi melding til koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet i
spesialisthelsetjenesten. Annet helsepersonell skal gi melding til koordinerende enhet for
habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet i kommunen.
Tilføyd ved lov 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252
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§ 20. Taushetsplikt
For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f
tilsvarende.
§ 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten
Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være
oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi
sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke
fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal
normalt gis av styrer.
§ 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra
barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet 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, § 4-12, eller når
et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de
organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter
barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

OPPLÆRINGSLOVA
§ 15-1. Bruk av forvaltningslova
Forvaltningslova gjeld for verksemd som etter lova her blir driven av forvaltningsorgan, med dei
særreglane som er fastsette i lova her.
Reglane om teieplikt i §§ 13 - 13e i forvaltningslova gjeld òg for private skolar godkjende etter §
2-12 i lova her.
§ 15-3. Opplysningsplikt til barneverntenesta
Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på vakt overfor forhold som kan føre
til tiltak frå barneverntenesta.
Utan hinder av teieplikta skal personalet av eige tiltak gi opplysningar til barneverntenesta når
det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller når det ligg føre andre former for
alvorleg omsorgssvikt, jf. §§ 4-10 til 4-12 i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntenester, eller når eit
barn har vist vedvarande alvorlege åtferdsvanskar, jf. § 4-24 i den same lova. Også etter pålegg frå
dei organa som er ansvarlege for å gjennomføre lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntenester, skal
personalet gi slike opplysningar.
§ 15-4. Opplysningsplikta til sosialtenesta
Personalet i skolar etter denne lova skal i klientsaker gi råd og rettleiing til sosialtenesta.
Personalet skal vere på vakt overfor forhold som bør føre til tiltak frå sosialtenesta, og skal av eige
tiltak gi sosialtenesta opplysningar om slike forhold. Av eige tiltak kan opplysningar berre givast med
samtykke frå eleven, eventuelt frå foreldra, eller så langt opplysningane elles kan givast utan hinder
av teieplikta.
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§ 2-1. Forholdet til helsepersonelloven
Helsepersonelloven gjelder tilsvarende for personell som yter helse- og omsorgstjenester etter
loven her. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av
denne bestemmelsen, herunder om at enkelte bestemmelser i helsepersonelloven ikke skal gjelde
for personell som yter bestemte tjenester etter loven her.
§ 10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon
utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a andre ledd, og holdes tilbake
der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at
barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Fylkesnemnda skal samtidig
ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av den gravide under institusjonsoppholdet.
Inntakets formål er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade. Under
oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk og
for å bli i stand til å ta vare på barnet.
Kommunen skal, i samråd med institusjonen, minst hver tredje måned vurdere om det fortsatt er
grunnlag for tilbakeholdelse. Tilbakeholdelsen kan bare fortsette dersom kommunen treffer
avgjørelse om det innen denne fristen.
Kommunen kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det. Er vedtaket ikke satt i
verk innen to uker, faller det bort.
Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av kommunen dersom de interesser
bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtaket ikke treffes og
gjennomføres straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernloven §§ 7-22 og 7-23.
Er det truffet midlertidig vedtak, skal forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to
uker. Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.
§ 12-1. Taushetsplikt
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, har taushetsplikt etter
forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 121.
Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold,
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om oppholdssted kan likevel gis når det er klart at
det ikke vil skade tilliten til helse- og omsorgstjenesten å gi slik opplysning.
Opplysninger til andre forvaltningsorganer etter forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6 kan bare gis
når dette 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.
Dersom et barns interesser tilsier det, kan Fylkesmannen eller departementet bestemme at
opplysninger skal være undergitt taushetsplikt selv om foreldrene har samtykket i at de gjøres kjent
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§ 44. Taushetsplikt
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for kommunen etter denne loven, har taushetsplikt etter
forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 121.
Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold,
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om en tjenestemottakers oppholdssted kan likevel
gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til kommunen.
Opplysninger til andre forvaltningsorganer, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis når
dette er nødvendig for å fremme kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningens oppgaver, eller for å
forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.
Dersom et barns interesser tilsier det, kan fylkesmannen eller departementet bestemme at
opplysninger skal være undergitt taushetsplikt, selv om foreldrene har samtykket i at de gjøres kjent.
§ 45. Opplysningsplikt til barnevernstjenesten
Personell som arbeider innenfor rammen av denne loven skal i sitt arbeid være oppmerksom på
forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt skal personellet av eget tiltak gi opplysninger til
barnevernstjenesten, 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 til 4-12, eller
når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Organene som er
ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, kan også pålegge personellet å gi slike
opplysninger.

LOV OM BARNEVERNSTJENESTER
§ 6-4. Innhenting av opplysninger.
Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med den saken gjelder eller slik at
vedkommende har kjennskap til innhentingen.
Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til
kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller
det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har
vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24. Like med offentlige myndigheter regnes
organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Også etter
pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av loven plikter offentlige myndigheter
å gi slike opplysninger. Etter pålegg fra disse organer plikter offentlige myndigheter i forbindelse med
sak som fylkesnemnda skal avgjøre etter §§ 4-19, 4-20 og 4-21, også å gi de opplysninger som er
nødvendige for å kunne vurdere om en flytting tilbake til foreldrene, eller samvær med dem, vil
kunne føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i §§ 4-10, 4-11 eller 4-12.
Også yrkesutøvere i medhold av lov om helsepersonell mv., lov om psykisk helsevern, lov om
helsetjenesten i kommunene, lov om familievernkontorer og meklingsmenn i ekteskapssaker (jf. lov
om ekteskap), samt lov om frittståande skolar plikter å gi opplysninger etter reglene i andre ledd.
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Endret ved lover 19 juni 1997 nr. 62 (i kraft 1 jan 1998), 21 des 2000 nr. 127 (i kraft 1 jan 2001 iflg.
res. 21 des 2000 nr. 1359), 4 juli 2003 nr. 84 (i kraft 1 okt 2003), 17 juni 2005 nr. 65 (i kraft 1 jan 2006
iflg. res. 17 juni 2005 nr. 614).
§ 6-7. Taushetsplikt.
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan eller en institusjon etter denne
loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven
§ 121.
Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold,
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om en klients oppholdssted kan likevel gis når det
er klart at det ikke vil skade tilliten til barneverntjenesten eller institusjonen å gi slik opplysning.
Opplysninger til andre forvaltningsorganer, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis når
dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver, eller for å
forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Uten hinder av taushetsplikt skal
barneverntjenesten av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en
gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli
født med skade, jf lov om sosiale tjenester § 6-2 a. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige
for gjennomføringen av lov om sosiale tjenester, plikter barneverntjenesten å gi slike opplysninger.
Dersom et barns interesser tilsier det, kan fylkesmannen eller departementet bestemme at
opplysninger skal være undergitt taushetsplikt, selv om foreldrene har samtykket i at de gjøres kjent.
§ 6-7a. Tilbakemelding til melder
Barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til barneverntjenesten, jf. § 4-2,
tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt.
Tilbakemelding kan unnlates i tilfeller der meldingen er åpenbart grunnløs, eller der andre særlige
hensyn taler mot å gi tilbakemelding.
Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra melder
som omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd, skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er
åpnet undersøkelsessak etter § 4-3.
Dersom det er åpnet undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi melder som omfattes av § 6-4
annet og tredje ledd, ny tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført. Den nye
tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført og skal inneholde
opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre.
Når barneverntjenesten skal iverksette eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at melder
som omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd får kjennskap til av hensyn til sin videre oppfølging av
barnet, kan barneverntjenesten gi melderen tilbakemelding om tiltakene.
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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.
Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 28 juli 2000 nr. 73.
§ 139. Med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom
betimelig anmeldelse for vedkommende myndighet eller på annen måte å søke avverget et etter
militær lov straffbart mytteri, krigsforræderi, spioneri eller forbund om rømming eller en forbrytelse
mot loven om forsvarshemmeligheter §§ 1, 2, 3 eller 4 eller en forbrytelse som nevnt i denne lovs §§
83, 84, 86, 87 nr. 2, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 99a, 100, 104a, 148, 149, 150, 151a, 152, 153, 154, 159,
169, 192, 195, 197, 199, 217, 223 annet ledd, 225, 231, 233, 234, 243, 267, 268 eller 269 eller
sammes følger, skjønt han til en tid da forbrytelsen eller dens følger ennå kunne forebygges, har fått
pålitelig kunnskap om at den er i gjære eller er forøvd. Ved forbrytelse mot §§ 197 og 199 gjelder
plikten likevel bare når fornærmede er under 16 år.
Dog er han straffri, såfremt forbrytelsen ikke kommer til fullbyrdelse eller til straffbart forsøk,
eller såfremt avvergelsen ikke kunne skje uten å utsette ham selv, noen av hans nærmeste eller noen
uskyldig for tiltale eller fare for liv, helbred eller velferd.
På samme måte, dog i intet tilfelle med høyere straff enn den for forbrytelsen selv satte, straffes
den overordnede, der har unnlatt å hindre en i hans tjeneste forøvet forbrytelse, såfremt dette var
ham mulig.
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