Taushetsplikterklæring
I følge lov om universiteter og høyskoler 1. april 2005 nr. 15, § 4-6, har studenter ved Høgskolen i
Østfold taushetsplikt. Studentene plikter å signere en taushetsplikterklæring som bekrefter at de er
kjent med taushetsplikten og dens innhold.
§ 4-6 Studenters taushetsplikt
En student som i studiesammenheng får kjennskap om 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.
(*) Se eks. forvaltningsloven §§ 13-13e, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1, barnevernloven § 6-7,
spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 og helsepersonelloven kap. 5, §§ 21-29; jf. samme lov § 3 nr. 3,
opplæringsloven § 15-1, barnehageloven § 20, familievernkontorloven § 5, arbeids- og velferdsforvaltningsloven §
7, sosialtjenesteloven § 44.

Brudd på taushetsplikten kan straffes etter straffeloven §§ 209 og 210, grove brudd på taushetsplikten
gir også anledning til utestenging fra studiet i inntil 3 år, jf. lov om universiteter og høyskoler, § 4-8 nr.
2.
§ 4-8 Bortvisning. Utestenging
2. En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller
helse for pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med som
del i klinisk undervisning eller praksisopplæring, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på
taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden overfor disse, kan etter vedtak av styret selv
utestenges fra studiet i inntil 3 år. Institusjonen skal informere Sosial- og helsedirektoratet om
utestenging etter dette alternativ når det gjelder studenter som følger utdanninger som kan utløse rett
til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 første ledd.
Virksomheter som mottar høgskolens studenter i praksisopplæring kan kreve skriftlig erklæring om at
studenten kjenner og vil respektere taushetsreglene som gjelder for virksomheten, jf. forvaltningsloven
§ 13c.
All innhenting, lagring, behandling og publisering av personopplysninger i forbindelse med
studentarbeider skal skje i samsvar med lov om personopplysninger 14. april 2000 nr. 31 og/eller lov
om helseregistre og behandling av helseopplysninger 20. juni 2014 nr. 43 med forskrifter. Studentene
er pålagt å overholde reglene for melde- eller konsesjonsplikt for forskings- og studentprosjekter til
Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).
Taushetsplikten gjelder uavkortet etter avsluttede studier.
Undertegnede bekrefter ved sin signatur å være kjent med og forstå innholdet i taushetsplikten og det
ansvaret dette medfører for meg som student.
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