Taushetserklæring
Universitetsloven § 4-6 lyder slik:
”En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt
etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide
taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.”

Universitetsloven § 4-8 (2) lyder slik:
”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 eller institusjonens
klagenemnd, jf. § 5-1, utestenges fra studiet i inntil tre 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.”

Straffeloven § 121 lyder slik:
”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.”

Jeg har satt meg inn de regler om taushetsplikt som gjelder for mitt
studium, og er kjent med at jeg risikerer utestenging og straff ved
brudd på disse bestemmelser.
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