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▪ Legalitetsprinsippet - Grunnloven § 113

▪ Integritetsvernet - Grunnloven § 102

▪ Retten til liv - Grunnloven § 93



▪ Fra vikingtid til kongemakt

▪ Fra kongemakt til enevelde

▪ Fra enevelde til Grunnloven 

▪ Integritetsvernet er en idé

▪ Legalitetsprinsippet begrenser 
myndighetene.

▪ Ideen er gjort til en 
menneskerett

Grunnloven 
i1814 vs 

Grunnloven 
i 2014 

Marius Storvik, Taushetsplikt



Marius Storvik, Taushetsplikt

Grunnlovens §
113: 

«Myndighetenes 
inngrep overfor 

den enkelte må ha 
grunnlag i lov.»



Grunnlovens § 102.

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og 
familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. 
Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i 
kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om 
den personlige integritet.»

Marius Storvik, Taushetsplikt 5



▪ «Etter en samlet vurdering av sykejournalen, og for øvrig på 
grunnlag av en interesseavveining som jeg kommer tilbake til, er jeg 
kommet til at det må følge av alminnelige rettsgrunnsetninger at en 
pasient i utgangspunkt har rett til å gjøre seg kjent med den 
sykejournal som gjelder ham selv. »

▪ Pasienten eier opplysningene om seg selv.

Marius Storvik, Taushetsplikt 6



▪ § 3-6.Rett til vern mot spredning av opplysninger

▪ Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige 
opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser 
om taushetsplikt. Opplysningene skal behandles med varsomhet og 
respekt for integriteten til den opplysningene gjelder.

▪ Taushetsplikten faller bort i den utstrekning den som har krav på 
taushet, samtykker.

▪ Dersom helsepersonell tilgjengeliggjør opplysninger som er undergitt 
lovbestemt opplysningsplikt, skal den opplysningene gjelder, så langt 
forholdene tilsier det, informeres om at opplysningene er gjort 
tilgjengelige og hvilke opplysninger det dreier seg om.
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Marius Storvik; Taushetsplikt

Nürembergprosessene

• Mennesker ble drept i vitenskapens navn. 

• Skjedde i tråd med tysk lovgivning. 

• Kunne legene holdes ansvarlig for å ha fulgt 
det gjeldende lovverket?

Rettslig løsning: konstruert samtykke.



Marius Storvik; Taushetsplikt

Pasient- og brukerrettighetslovens § 4-1: 

«Helsehjelp kan bare gis med pasientens 
samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel 
eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp 
uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, 
må pasienten ha fått nødvendig informasjon om 
sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.»

Pasienten må altså kunne treffe et informert valg
om videre behandling. 

Må forstå behandlingen som skal gis

Må forstå konsekvensene ved å nekte.



▪ Grunnloven § 93 

▪ Først: forbud mot at staten skal 
ta liv.

▪ Deretter: plikt for staten til å 
gjøre aktive handlinger for å 
beskytte liv

▪ Helse kommer ut av plikten:

▪ I velferdsstaten har vi tillit til 
Statens løsninger



Integritet – retten til liv

▪ Medfødt

▪ Knyttet til menneskerasen

▪ Konstant gjennom livet

▪ Fra før fødsel til etter død

Autonomi - selvbestemmelse

▪ Knyttet til kognitive 
ferdigheter

▪ Varierer gjennom livet

▪ Babyer fødes uten autonomi

▪ Komapasienter har mistet 
autonomi

▪ Forhåndserklæringer

Marius Storvik; Barn, samtykke og samtykkekompetanse.



▪ Integritet / selvbestemmelse begrenses:

▪ Personer uten samtykkekompetanse skal vernes mot seg selv

▪ Tredjepersoner skal ikke settes i fare

▪ Er en nektelsesrett – kan ikke bestemme innhold av helsehjelp

▪ Retten til liv støter mot

▪ Samtykkekompetente mennesker har rett til dumme valg

▪ Legalitetsprinsippet krever at Stortinget skal balansere:

▪ Menneskets eiendomsrett til helseopplysninger

▪ Helsevesenets plikt til å beskytte liv

▪ Arbeidsmiljølovgivningen
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Plikt til å hindre spredning av helseopplysninger.

• Helsepersonellet skal hindre at unødvendige opplysninger 
spres.

• Helsepersonellet skal hindre seg selv fra å skaffe opplysninger 
(snoking).

• Helsepersonellet skal hindre seg selv fra å spre opplysninger.

• Helsepersonellet skal hindre andre fra å spre opplysninger.

Aktive plikter:
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Begrunnelser for 
taushetsplikt

Tillit til helsevesenet

Pasienten eier egne 
opplysninger.

Begrunnelser 
opplysningsplikt:

Verne pasientens 
rett til liv og helse

Verne tredjepersons 
rett til liv, helse og 
integritet.





KARDEMOMMELOVEN OG 
TAUSHETSPLIKT

Kardemommeloven

1. Forbud: 

▪ mot å plage andre.

2. Plikt:

▪ vær grei og snill

3. Handlingsfrihet:

▪ for øvrig gjøre som du vil

Taushetsplikt

1. Forbudet: 

▪ Ikke bryt taushetsplikten. 

2. Plikt:

▪ Noen ganger plikter du å spre 
opplysninger. 

3. Handlingsfrihet:

▪ Noen ganger kan du selv velge 
hva du vil dele.
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DU SKAL 
VÆRE GREI 
OG SNILL.

ELLER

Når plikter 
du å varsle? 
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Avvergingsplikten i 
Straffelovens

Helsepersonellovens 
påbud

Barnevernlovens 
påbud.



Vurderingstema er ikke: 

▪ Når bør en varsle?

▪ Når kan en varsle? 

Vurderingstema er: 

▪ når kan personer, som f.eks. helsepersonell, straffes for å ikke ha 
ringt politiet eller avverget på annen måte?
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Straffelovens § 196

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som 
unnlater gjennom anmeldelse eller på annen måte å 
søke å avverge et lovbrudd eller følgene av det, på et 
tidspunkt da dette fortsatt er mulig, og det fremstår 
som sikkert eller mest sannsynlig at lovbruddet er eller 
vil bli begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til 
taushetsplikt og gjelder lovbrudd som nevnt i…»
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AVVERGINGSPLIKTEN 
– HVILKE LOVBRUDD? 

▪ Angrep på Norge

▪ Terror

▪ Alvorlige angrep mot personer.

▪ Grove seksuallovbrudd
▪ Voldtekt

▪ Voldtekt av barn under 14 år.

▪ Grov seksuell omgang med 
barn mellom 14-16.

▪ Incest eller nærstående. 

▪ Misbruk av barn. 

To spesielle lovbrudd: 

▪ Kjønnslemlestelse

▪ Misbruk av overmaktsforhold
▪ Skaffer seg seksuell 

omgang ved hjelp av 
stilling, 
avhengighetsforhold.

▪ Utnytte personer under 18 
år i særlig sårbar 
livssituasjon. 

▪ Utnytte noens psykiske 
lidelse eller psykisk 
utviklingshemming. 
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§ 32.OPPLYSNINGER 
TIL DEN KOMMUNALE 

HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTEN

▪ Opplysningsplikt om forhold 
der kommunale helse- eller
omsorgstjenester bør gjøre
tiltak.

▪ Dersom opplysningene er 
underlagt taushetsplikt krever
dette samtykke fra pasienten. 

▪ Opplysningsplikten gjelder alle 
forhold som ikke er underlagt
taushetsplikt. 

▪ Det er altså en plikt å forsøke å 
innhente samtykke, der du 
mener de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene bør gjøre
tiltak.
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§ 32.OPPLYSNINGER 
TIL DEN KOMMUNALE 

HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTEN

▪ Opplysningsplikt ved 
rusmisbruk av gravide.

▪ Terskelen er lav: Grunn til å tro.

▪ Terskelen er høy for 
bekymringens tema.

▪ Overveiende sannsynlig at 
barnet blir født med skade. 

▪ På grunn av morens rusbruk. 
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▪ Grunn til å tro at barnevernet må overta omsorgen. 

▪ Kreves konkrete holdepunkter.

▪ Mishandling av barn.

▪ Utsatt for alvorlige mangler, altså ikke bare mangler. 

▪ Alvorlig omsorgssvikt. 

▪ Helsehjelpalternativet

▪ Barn med livstruende eller annen alvorlig sykdom ikke kommer til 
undersøkelse/behandling

▪ Spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sine særlige behov for 
behandling eller opplæring. 
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▪ Barnet har alvorlige atferdsvansker.

▪ Alvorlig kriminalitet

▪ Gjentatt kriminalitet

▪ Normløs atferd

▪ Misbruk av rusmidler.

▪ Menneskehandel alternativet.
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▪ Helseinstitusjoner skal utpeke en med varslingsplikt. 

▪ Du skal altså melde til denne personen, som skal vurdere varselet. 

▪ Om varslingsansvarlig ikke melder, skal det begrunnes til den 
som har meldt.

▪ Dersom du mener varslingsansvarlig tar feil, så har du fortsatt en 
varlingsplikt. 
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HVORFOR VARSLINGSANSVARLIG?

32

Svært mange feilmeldinger. 

• ikke knyttet til lovverket. 

• misforstår eller feiltolker loven. 

Svært mange grunnløse meldinger

• Tar barnevernets kapasitet

• Stor personlig belastning, frykt og uro. 

• Frykt hos barn for separasjon. 

• Barnevernet kan handle feil. 

• Prosessen i barnevernet kan bli mer inngripende og langvarig enn nødvendig. 

• Vanskeligere for barneverntjenesten å treffe med riktige tiltak. 

Hvorfor må en melde riktig?



▪ § 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 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.
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§
23.BEGRENSNINGER 

I 
TAUSHETSPLIKTEN

34

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.


