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Studerende og øvrigt personale har tavshedspligt om alle forhold vedrørende patienterne.
I det følgende beskrives ganske kort de rammer, der gælder for tavshedspligten på ovennævnte
uddannelser. Du skal læse denne erklæring grundigt igennem, inden du skriver under. For
nærmere redegørelse henvises til Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning.
Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger
Alle sundhedspersoner, herunder også studerende er underkastet tavshedspligt. En
sundhedsperson må således ikke videregive oplysninger om en patients helbred og andre
fortrolige oplysninger uden patientens samtykke. Patienten kan derfor altid nægte, at oplysninger
om denne gives til andre personer, pårørende eller myndigheder.
Hvad er fortrolige oplysninger?
Oplysninger om helbred, personlige og økonomiske forhold er fortrolige oplysninger. Oplysninger
om diagnoser og undersøgelser, indlæggelse på et sygehus, sociale problemer, misbrug, strafbare
forhold, privatøkonomi, etc. er også fortrolige oplysninger.
Overfor pårørende
Patientens ægtefælle, samlever, nære slægtninge eller andre pårørende er i juridisk forstand
"uvedkommende" i forhold til patientens helbredsoplysninger m.v. Selvom det kan have betydning
for patientens sundhed, skal denne give samtykke til, at ens pårørende får fortrolige oplysninger
om sig. Sundhedspersonen må ikke give oplysninger om patientens forhold til pårørende "under
fire øjne", uden at patienten får noget at vide om samtalen.
Overfor forældre
Når det gælder børn og unge under 18 år, har sundhedspersonen ikke tavshedspligt over for
forældrene (forældremyndighedens indehaver). Som udgangspunkt skal forældre aktivt
informeres om deres børns forhold.
Mellem sundhedspersoner
Tavshedspligten gælder også mellem sundhedspersoner indbyrdes, og ligeledes i forhold til for
eksempel patientens egen praktiserende læge. Patienten skal derfor som udgangspunkt have givet
sit mundtlige samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v., før at en sundhedsperson må
videregive disse til en anden sundhedsperson.
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for studerende på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelsen
(Jfr. Sundhedsloven, LBK nr. 191 af 28/02/2018)

Videregivelse af oplysninger
Har patienten givet sin samtykke, er det vigtigt at udvise stor agtpågivenhed når oplysningerne
drøftes. Det er i den forbindelse vigtigt, at ingen uvedkommende får kendskab til oplysningerne.
Hvad må jeg sige?
Tavshedspligten betyder ikke, at man ikke må drøfte begivenheder eller cases som man har
oplevet på arbejdet/ i klinisk forløb. Oplysningerne skal dog videregives i anonymiseret form.
Oplysninger til andre formål
Hvis der skal gives oplysninger til andre formål end behandling, kræver det som hovedregel, at
man giver sit skriftlige samtykke hertil. Et skriftligt samtykke er gældende i 1 år, hvis ikke man
trækker det tilbage forinden.
Straf
Tilsidesættelse af tavshedspligten er blandt andet reguleret i Straffeloven, hvoraf det fremgår at
uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger, både i og efter ansættelsesforholdet straffes
med bøde eller fængsel. Strafferammen går indtil 2 år ved særlig skærpende omstændigheder jfr.
Straffelovens § 152.

Undertegnede studerende ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) erklærer på tro og love, at
jeg nøje vil påse, at jeg overholder tavshedspligten.
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