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Abstract 
Doctor-patients’ confidentiality is central in the daily work of doctors. It secures the patients’ 

integrity and maintains their trust in doctors. But what do you do when the police want 

confidential information? I have researched what the law says about giving information to the 

police when the patient cannot or will not give consent. I have looked at the following cases: 

a) the patient is unconscious and the doctor suspects abuse, b) the police wants information 

whether a person has been admitted to hospital, c) the police wants information bout a 

missing person. I have interviewed one policeman and two doctors to shed a light on the 

matter. The law will be discussed, The Health Personnel Act §§ 23.4 and 31 in particular.    

 

Cooperation between doctors and police is generally considered to be good. It is important to 

get consent early and confer with colleagues or lawyers when in doubt. Knowing that the 

intention behind the law is to make good and correct decisions is important. The law has to 

be general to include many different situations, and it may therefore be considered unclear 

how to act in different situations.   

 

It is important that the police explain why they need the information. Finally, the reason for 

breaking the confidentiality must weigh considerably heavier than the reason to keep the 

confidentiality. At the end of the day, it is in the end the doctor’s decision and he therefore 

must have the required knowledge to make the right one. 
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1 Innledning  
 

1.1 Takk 
Takk til veileder Sidsel Rogde for all hjelp. Takk til intervjuobjektene som ville stille opp og 

til advokat Anne Kjersti Befring i Legeforeningen for juridiske innspill.  

1.2 Bakgrunn for oppgavevalg 
Å ha vokst opp med en far i politiet har ført til samtaler opp igjennom årene om hvor viktig 

det er å kontakte politiet når man trenger hjelp, at politiet kan hjelpe deg ved vanskeligheter 

og at det er viktig å samarbeide med dem. Da jeg begynte på medisinstudiet ble det et annet 

fokus. Vi som leger skal beskytte pasienten og ikke dele informasjon om denne med noen, 

med mindre pasienten samtykker. Samtalene med min far ble mer til diskusjoner om hva som 

var riktig å gjøre med tanke på informasjonsutveksling. Dette la bakgrunn for oppgavevalget. 

 

Politi og leger må ofte samarbeide og utveksle informasjon. Legen og politiet har ulike 

interesser. Hvis pasienten gir samtykke til at informasjon utveksles, er saken klar. Det er i de 

situasjonene hvor pasienten ikke vil eller kan gi samtykke, at en kan tenke seg gråsoner hvor 

legen må bruke skjønn. Hva sier loven om disse tilfellene? Er det slik at taushetsplikten, slik 

den er definert for helsepersonell, gjør at samarbeidet blir vanskelig? Er lovverket tydelig slik 

at både politi og lege vet hvordan de skal forholde seg til informasjonsutveksling i slike 

situasjoner? 

1.3 Hensikten med oppgaven og avgrensning 
Jeg vil i denne oppgaven se på hva loven sier om taushetsplikten for leger opp mot mulige 

gråsoner vedrørende til utlevering av informasjon til politiet og belyse sider av 

taushetsplikten når pasienten ikke kan eller vil gi sitt samtykke til at informasjon skal 

utveksles med politiet. Jeg vil se på taushetsplikten når det gjelder myndige personer (over 18 

år). Jeg vil ikke ta for meg loven om psykisk helsevern eller psykiatri som tema. 

 

1.4 Tilgjengelig informasjon  
Temaet jeg vil belyse er tatt opp og problematisert i ulike bokkapitler, artikler, NOU’er  og 

veiledere, se litteraturlisten. Jeg fant ingen relevante studier eller undersøkelser gjort i Norge 

på legers taushetsplikt overfor med politiet. 
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2 Metode 
Metodene jeg har brukt innebærer søk i relevante nettsider og semistrukturert intervju. 

Nettsider jeg har søkt i er; tidsskriftet.no, regjeringen.no, lovdata.no, helsetilsynet.no og 

helsedirektoratet.no. Søkeord har vært taushetsplikt , lege, politi og helsepersonell. Det er lest 

igjennom flere artikler, bokkapitler og nettpublikasjoner for å få bakgrunnsinformasjon om 

temaet. Kilder som er brukt er tatt med i litteraturlisten.  

 

Det ble gjort tre semistrukturerte intervjuer. En del av spørsmålene ble utformet på forhånd, 

men med mulighet til fordypning og å gå videre om temaer intervjuobjektene syntes var 

relevante. Intervjuobjektene ble i hovedsak stilt de like spørsmål, med noen modifiseringer ut 

i fra arbeidssted og hva som var relevant. Det ble også utarbeidet ulike kasus til bruk i 

samtalen: Ett om en bevisstløs person utsatt for mistenkt mishandling, ett hvor politiet ringer 

og spør om en aktuell pasient er innlagt og ett hvor en person er meldt savnet og oppsøker 

helsehjelp. Det er mange andre scenarioer som kunne vært aktuelle å spørre om. Jeg valgte 

disse tre fordi dette er situasjoner som enhver lege kan måtte forholde seg til.  

 

Temaet for intervjuet, samt noen hovedspørsmål, ble sendt til intervjuobjektene på forhånd, 

dette for at de skulle se hva de takket ja til, men også for at de skulle få muligheten til å 

forberede seg, slik at intervjuet skulle bli mest mulig konstruktivt og effektivt.  

Intervjuene ble foretatt på intervjuobjektenes arbeidsplasser og varte i ca en time. Det ble 

brukt taleopptak og viktige momenter ble skrevet ned i etterkant. Hensikten med intervjuene 

var å belyse temaet i oppgaven og ikke ment som dybdeintervju.  

 

Intervjuobjektene ble valgt ut i fra deres lange arbeidslivserfaring og antatte relevante 

kunnskaper om temaet. Jeg har intervjuet en politimann og to leger. Politimannen har lang 

erfaring fra lensmannsetaten og Oslo politidistrikt. Jeg har intervjuet én lege med lang 

erfaring fra Overgrepsmottaket i Oslo (lege A) og én lege med lang erfaring med arbeid ved 

allmennlegevakta i Oslo (lege B). Intervjuobjektene er anonymisert etter deres ønske. Slik jeg 

ser det, er disse tre personene egnet til å belyse temaet i oppgaven på en tilfredsstillende 

måte. Jeg vil presisere at deres meninger ikke skal tas som et uttrykk for legeprofesjonen eller 

politietatens offisielle meninger. Deres personlige erfaringer og oppfatninger blir referert for 

å belyse temaet, ikke for å være fasit på hvordan forholdet mellom etatene er. Intervjuene vil 

ikke bli gjengitt i sin helhet, kun sentrale punkter refereres. 
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3 Resultat 
3.1 Legers taushetsplikt 

3.1.1 Helsepersonellovens formål 
I helsepersonelloven § 1 står det:  

§1. Lovens formål 

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten 

samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. 

Helsepersonelloven har altså et tredelt formål, hvor den siste delen ligger til grunn for legers 

pålagte taushetsplikt j. §21 (1). Det er pasienten som står i sentrum, det er han vi skal 

behandle og hans interesser vi skal beskytte.  

 

3.1.2 Taushetsplikten 
Taushetsplikten for leger kan deles i tre hovedkategorier: profesjonsbasert etter 

helsepersonelloven, den alminnelige etter forvaltningsloven og de særlige i 

tjenestelovgivningen (2). Disse finner vi i hhv. helsepersonelloven §21, forvaltningsloven 

§§13-13f  og spesialisthelsetjenesteloven §6-1 samt kommunehelsetjenesteloven §6-6 (2). 

Taushetsplikten kan også ses som en avspeiling av pasientrettighetsloven §3-6, som verner 

pasienten mot spredning av opplysninger (3). Legeforeningens etiske regler kan også trekkes 

frem i denne sammenheng, hvor §4 sier at den etiske plikten til taushet og diskresjon kan 

være mer omfattende enn den lovgitte (3).  

 

Hvis det er motstrid mellom bestemmelse, er det den som er hjemlet i helsepersonelloven 

som har forrang (4). Leger som jobber i klinikken forholder seg dermed først og fremst til 

helsepersonelloven (4). 

 

Det ligger til grunn for taushetsplikten slik den er utformet at enhver pasient skal kunne 

oppsøke helsevesenet uten frykt for at sensitiv informasjon skal gjøres kjent for andre. Hvem 

du er, eller hva du tidligere har gjort, skal ikke være til hinder. Alle har krav på nødvendig 

helsehjelp og helsepersonell har også en plikt til å gi helsehjelp i øyeblikkelig hjelp 

situasjoner jf. Helsepersonelloven §7.  
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3.1.1 Samtykke  
For at en pasient skal kunne gi samtykke til at opplysninger gis, må pasienten kunne forstå og 

vurdere konsekvensene av et samtykke. Samtykket skal være frivillig og informert (5) . 

Legen har da anledning til å gi videre de opplysninger samtykket omfatter, men en har ikke 

plikt (6). Dette ser en av helsepersonelloven §22:  

§ 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. (…)   

     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 (7) 

 

Pasienten kan gi samtykke til at spesifikke opplysninger deles. Legen har da en 

opplysningsrett, men ikke en plikt, jf. helsepersonelloven §22. Legen kan altså selv velge om 

han vil gi ut opplysningene eller ikke.   

 

3.1.2 Helsepersonelloven §21 
§ 21. Hovedregel om taushetsplikt 

 Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks 

legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av 

å være helsepersonell (7) 

 

Formålet er å sikre tilliten til helsepersonell og helsetjeneste, samt ivareta pasientens 

integritet (6). Hensynet til pasientens personvern, tillitsforholdet mellom lege og pasient og at 

pasienten skal få helsehjelp, er sentralt (8). 

 

Leger har ikke bare plikt til å tie, de skal også aktivt hindre at andre får tilgang til 

informasjonen. Opplysninger som kan føre til at pasienten identifiseres, kan ikke deles.  Alle 

opplysninger regnes som personlige og legen kan derfor i utgangspunktet ikke fortelle videre 

det de måtte vite om en pasient (4).  
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Hovedregelen er altså at man skal beskytte pasienten og ikke dele opplysninger som 

omhandler denne. Det er strengt regulert i lov hvordan opplysninger kan deles. Velger man å 

gjøre unntak fra taushetsplikten uten pasientens samtykke, må det være fordi andre hensyn 

enn det å bevare fortroligheten veier tyngre (9) . 

 

Uavhengig av samtykke kan taushetsplikten modifiseres på fire følgende måter: 

Opplysningsrett, opplysningsplikt, meldeplikt og vitneplikt (4). Ved opplysningsrett kan man, 

men plikter ikke, utlevere opplysninger underlagt av taushetsplikten (10). Ved 

opplysningsplikt må man gi opplysninger videre, uten hinder av taushetsplikten. Dette er 

regulert i helsepersonelloven kapittel 6 og 7. Opphevelse av taushetsplikten fører altså ikke til 

en automatisk opplysningsplikt, opplysningsplikt må være hjemlet i lov (11).  

 

Det er særlig to paragrafer som er aktuelle i forbindelse med oppgaven. Det er 

helsepersonelloven §23 punkt 4 og § 31.  

 

3.1.3 Helsepersonelloven §23 
§ 23. Begrensninger i taushetsplikten 

       Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for: 

1.  at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene 

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, 

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. (7) 

 

Ut i fra denne paragrafen har man en rett, men ikke plikt til å oppheve taushetsplikten. Det 

som taler for opphevelse av taushetsplikten må veie mye tyngre enn de hensyn som taler for å 

bevare taushet, og det vil som oftest da dreie seg om nødrettsbetraktninger (6). Det er ikke 

slik at paragrafen kan brukes på ethvert brudd på straffeloven (6). Alle punktene ovenfor kan 

være aktuelle for en lege i kommunikasjon med politiet.  I forarbeidet til punkt 1 vises det til 

at ”det ikke er helsepersonells oppgave å bekrefte andres kunnskaper om pasienten med 

mindre det foreligger skjellig grunn til det” (6). 
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I forarbeidet til punkt 4 nevnes følgende eksempler hvor paragrafen kan tenkes anvendt (6): 

- Motvirke skader av et visst omfang, som for eksempel en kriminell som er til fare for 

omgivelsene 

- Mishandling hvor det dreier seg om grov legemsbeskadigelse etter straffeloven 

- Pasient som er påvirket av rusmidler og som vil kjøre motorisert kjøretøy på tross av 

legens forsøk på å stanse vedkommende 

- Person som er i psykisk ubalanse og besitter våpen 

Det nevnes altså noen konkrete eksempler på anvendelse av paragrafen, men om man velger 

å benytte seg av retten til å tale eller til å tie, vil bygges på en faglig, skjønnsmessig vurdering 

(5). Det pålegges altså legen et stort ansvar for å vurdere dette. Det er ikke et krav at det har 

skjedd en alvorlig hendelse for at legen skal kunne melde, og en alvorlig hendelse hjemler 

ikke i seg selv brudd på taushetsplikten, men der hvor det er risiko for angrep eller fare for 

gjentagelse har legen en rett (12).  

 

3.1.4 Helsepersonelloven § 31 
§ 31. Opplysninger til nødetater 

Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge 

alvorlig skade på person eller eiendom (7). 

Denne paragrafen innebærer en presisering av nødrett (6). Det er i situasjoner hvor det er 

behov for å verne om liv og helse, og ofte er det liten tid til å miste og man må handle raskt 

(6). Det kan være avgjørende å handle raskt for å begrense skadeomfanget og det kan dermed 

være vanskelig å være helt sikker på om taushetsplikten kan settes til side 

(13).Opplysningene etter denne paragrafen vil normalt ikke gå lenger enn det som omfattes 

av §23.4, men kan være aktuell for å for å gi opplysninger utover plikten som følger av 

straffelovens §139 (6). 

 

3.1.5 Andre aktuelle paragrafer 
Legen har som alle andre en plikt til å forsøke å avverge at forbrytelser inkludert i 

straffeloven §139 blir begått eller gjentatt (12).  Legen må anse det som ” (..) sikkert eller 

mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått” (14).  Det skal være fare for grov 

legemsbeskadigelse eller drap før informasjonsplikten om voldsutøvelse inntrer (9).  
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3.2 Politiets lovverk 
I politiregisterloven §1 finner vi: 

§ 1. Lovens formål 

       Formålet med loven er å bidra til effektiv løsning av politiets og påtalemyndighetens 

oppgaver, beskyttelse av personvernet og forutberegnlighet for den enkelte ved behandlingen 

av opplysninger (15). 

I politiloven: 

§ 1. Ansvar og mål 

(… )Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i 

samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og 

alminnelige velferd for øvrig (16). 

 

Det er samfunnets behov for trygghet som er det sentrale (9). Dette kan man også se i deres 

taushetsplikt, da de i relativt stor grad har unntak fra taushetsplikten som gjør det mulig å gi 

informasjon videre der hvor politiet ser det er nødvendig (9). Politiets taushetsplikt er regulert 

i straffeprosessloven §§ 61a-c, forvaltningsloven §§13-13b, politiloven §24 og 

strafferegistreringsloven §8 (17) . 

 

Dette må ikke forstås dit hen at politiet ikke behandler opplysninger med konfidensialitet. 

Men opplysninger som politiet har hentet inn kan brukes til annet formål i politiets arbeid enn 

det opplysningene i utgangspunktet var innhentet for. Videre er det slik at hvis opplysninger 

først er gitt til politiet, er det deres lovverk som gjelder for videre behandling av denne 

informasjonen. Høyesterett har avgjort ved dom at “bordet fanger” når det gjelder 

overlevering av opplysninger (18). Det betyr at om opplysninger er gitt politiet og man senere 

angrer seg, vil ikke politiet automatisk se bort fra denne informasjonen. Det er altså 

samfunnet som skal beskyttes, selv om dette kan gå på bekostning av enkeltpersoner (9).  
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3.3 Intervjuene 
 

3.3.1 Politiet 
Han begynner med å fortelle at han synes samarbeidet mellom politi og leger stort sett går 

bra. Det er lettere å samarbeide om man kjenner til hverandre og stoler på hverandre og det 

kan derfor oppleves annerledes å jobbe i distrikt med hensyn til samarbeid med helsevesenet.  

 

Leger har en streng taushetsplikt og han mener at loven er grei, den skal beskytte pasienten 

og ikke hindre at folk oppsøker helsevesenet. Han opplever derimot at håndteringen og 

tolkningen av taushetsplikten varierer. Noen tolker kanskje loven litt svart/hvitt, og tenker 

ikke på hva som er hensikten bak. Alle har ikke lest proposisjoner og forarbeider. 

Taushetsplikten oppleves håndtert ulikt av forskjellige leger og forskjellig i ulike deler av 

helsevesenet. Noen leger deler ingen informasjon nesten uansett, noen bruker ”sunn fornuft” 

og andre igjen deler for mye. Den oppleves av og til som om taushet bevares ut fra legens 

egeninteresse, for at legen ikke vil stilles i dårlig lys, ikke fordi det har skjedd noe straffbart, 

men det kan være kritikkverdige forhold som avdekkes. 

 

Om politiets taushetsplikt tenker han at den i noen tilfeller håndteres noe ”rundere” enn leger 

håndterer sin. Det er allikevel ikke slik at opplysninger skal tilflyte allmennheten, 

informasjon skal behandles ut fra gjeldende lovverk. Å håndtere og tolke lover er en del av 

det daglige politiarbeidet. Politiet er opptatt av hva som er til personens eget beste og 

hvordan de kan hjelpe et offer.  

 

Hvis en person er etterlyst og oppsøker helsehjelp mener han at leger i utgangspunktet ikke 

har anledning til å melde dette til politiet, med mindre han er til fare for andre. I savnet-saker 

hvor politiet ringer og spør om personen har vært innom legevakta, mener han derimot at 

legen kan oppgi dette. Slik han opplever det får politiet også ofte denne informasjonen, 

eksempelvis i form av ”den personen har ikke vært her og er ikke innlagt”. Hvis man i andre 

tilfeller ringer og spør om en person er innlagt eller har vært innom får man stort sett vite 

dette. Men det er viktig å forklare hensikten med henvendelsen og hvorfor man trenger 

informasjonen.  
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I mulige konfliktområder trakk han frem saker som omhandler barnemishandling eller 

mistanke om dette samt kontakten med psykiatrien. Et annet potensielt konfliktområde er 

trafikkulykker eller andre ulykkessituasjoner. Han har opplevd i sjeldne tilfeller å ikke få 

navn eller annen informasjon fordi pasienten er bevisstløs og ikke kan samtykke. Dette kan 

oppleves som frustrerende, da man ikke får kontrollert eventuell ruspåvirkning eller identitet, 

da han er i helsevesenets varetekt. Dette fører til at politiet mister mye tid når det gjelder 

varsling, for eksempel hvis bilen er stjålet og en annen i bilen har stukket av, og den som 

ligger på båra vet hvem de andre er. Politiet kan da ikke begynne å lete for å se om det er 

flere skadede. Å redde liv er også for politiet førsteprioritet, oppklaring av det straffbare 

forholdet anses som nummer to. Konflikter på ulykkessted tilhører sjeldenheten slik han har 

erfart, stort sett samarbeider etatene godt. Videre er det av og til vanskelig å få informasjon 

om bevisstløse pasienter. 

 

Om §23.4 i helsepersonelloven tenker han den kommer til anvendelse hvor det er fare for liv 

og helse. Dette gjelder også mishandlingssaker. Han har forståelse for at det blir holdt tilbake 

en del informasjon og at mishandlingssaker er vanskelige for legen. Av og til kan det virke 

som om legen varsler for sent om grov mishandling, at legen velger å stole på  at pasienten 

har kontroll. Dett er ikke alltid til pasientens beste mener han. Man kan  av og til ”ta 

styringen” tidligere. Men han presiserer at han forstår at det er vanskelig for legen. Dette er 

også saker som er vanskelige for politiet. 

  

Det han mener leger kan bli bedre til, er å tenke etter hva som er til pasientens beste og i 

pasientens interesse. Hva er det vanlige i denne situasjonen.? Er det vanlig å anmelde?  

Et annet moment er bevissikring. Dette kan leger etter hans mening bli mer bevisste på. Som 

å dokumentere skader, ta vare på blodige klær osv. Dette er noe som ikke trenger å gå på 

bekostning av taushetsplikten.  

 

3.3.2 Lege fra overgrepsmottak 
Legen beskriver samarbeidet med politiet som godt, men sier samtidig at politimenn som ofte 

har med overgrepsmottaket å gjøre, vet hva de kan få og ikke få av informasjon. Jo mer man 

kjenner hverandres systemer, jo enklere er det å samarbeide.  
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Taushetsplikten er viktig for å ivareta og beskytte pasienten. Overgrepsmottaket er kanskje 

litt i en særstilling når det gjelder taushetsplikt. Det er en avdeling hvor taushetsplikten og 

ivaretakelse av pasientens rettigheter settes høyt. De forholder seg daglig til problematikken, 

hva kan man si og hva kan man ikke si. Legen mener det er viktig å spørre tidlig om 

informasjon kan deles. 

 

Informasjon om at en person er innlagt gis vanligvis ikke ut. En prøver da først å innhente 

samtykke, men pasienten syns ofte det er greit at opplysninger om dette gis til politiet i de 

sakene hvor politiet allerede er involvert.  

 

Legen mener at det er viktig å tilstrebe samtykke fra pasient før man utleverer informasjon, 

som for eksempel i savnet saker og på spørsmål om en pasient er innlagt eller har vært innom 

avdelingen. En gir ikke ut informasjon om dette automatisk. 

I tvilstilfeller om informasjon skal deles, rådfører de seg ofte med jurister.  

 

Hvis pasienten er bevisstløs og ikke kan samtykke, må en vurdere i hvert enkelt tilfelle hva 

som er riktig. Hva er tidsaspektet? Eventuelt kan pårørende samtykke til opphevelse av 

taushetsplikten. Ellers venter man til man får en avklaring, pasienten våkner opp og gir enten 

tillatelse eller nekter. I de situasjonene som denne legen har vært involvert i, har det løst seg 

ved at pasienten har våknet opp og gitt sitt samtykke eller ikke. Videre nevner legen at det 

kan være saker hvor det er riktig å gi noe, men ikke all informasjon, men at dette må vurderes 

i hver enkelt sak. 

 

Bevissikring er også legen opptatt av og sier at dette ikke trenger å gå på tvers av 

taushetsplikten. Det er igjen viktig å være tidlig ute med å spørre om samtykke, om det er 

greit at en ringer til politiet f. eks for at et åsted kan sikres. En kan da informere om at bevis 

kan gå tapt om åstedet ikke blir sikret.  

 

Legen tror at det er mer bevissthet rundt taushetsplikten og tematikken i dag enn tidligere.  

Det som kan være vanskeligere er om de kan dele med politiet trender som de ser i sitt arbeid. 

Legen skal ikke drive etterforskning. Hvor går grensen for opplysningsdeling når det gjelder  

forebygging? Hvor går grensen for å diskutere taushetsbelagt informasjon på systemnivå og 

gi anonymisert informasjon til politiet når det kan være kriminalitetsforebyggende? 
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3.3.3 Lege fra allmennlegevakt 
Legen opplever at det er en god kommunikasjon mellom leger og politi. De vet hvor de har 

hverandre, men legene gir sjelden så mye informasjon som politiet kanskje gjerne vil ha.  

 

Legen mener at taushetsplikten er så streng som den burde være, den er viktig i lege og 

pasientforholdet. Han mener den er enkel å forholde seg kombinert med ”litt sunn fornuft”. 

Legens skjønn og erfaring har nok noe å si for hvordan man forholder seg til lovverket. Er 

man usikker, holder man seg kanskje mer ”firkantet” til en paragraf. Har man litt mer 

erfaring, tenker man litt videre:  hva kan dette innebære? Hva er resultatet, hva er 

konsekvensen? Videre mener legen det er viktig å diskutere med mer erfarne kolleger hvis 

man er usikker. Avgjørelse om å bryte taushetsplikten tas sjelden alene, man diskuterer med 

jurister og/eller kolleger først.  

 

Mulige konfliktområder som legen tenker seg, er saker hvor politiet er ute etter en kriminell 

som de frykter skal begå nye lovbrudd, men der legen ikke vurderer saken som alvorlig nok 

til å bryte taushetsplikten. Et annet problemområde er der politiet ringer og spør etter 

opplysninger om innlagt pasient, utlevering av journaler eller informasjon om en person har 

vært innom legevakten.  

 

I saker der  politiet ringer og spør om en savnet person har vært innom, må man vurdere i 

hvert enkelt tilfelle, men i hovedsak er ikke dette informasjon som skal deles, mener legen.  

 

I ulykkessituasjoner er det ikke gitt at legen skal bidra med informasjon til politiet for å 

kartlegge hendelsesforløp. Det kommer an på situasjonen og alvorlighetsgraden av ulykken.  

 

Om bevisstløse pasienter mener han at man ikke skal gi ut informasjon, da pasienten ikke kan 

samtykke. En må vente og se an situasjonen, en skal beskytte pasientens integritet.  

 

Han mener at legens egen rettsfølelse må komme i andre rekke, det er pasienten og dens 

rettigheter som kommer først.  
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4 Diskusjon 
 

Legers taushetsplikt virker klart definert i helsepersonelloven §21, men å forholde seg til den 

i en klinisk hverdag er ikke nødvendigvis like lett. Det er viktig å innhente samtykke tidlig og 

man kan på den måten løse noen av situasjonene. Jeg mener det er bra at den er så streng som 

den er, for tilliten til helsevesenet er viktig. En skal kunne oppsøke helsehjelp uten frykt for å 

bli angitt til politiet. Det er heller ikke legers oppgave å etterforske lovovertredelser, det er 

det politiet som skal.  

 

§§23.4 og 31 i helsepersonelloven er sentrale i informasjonsutvekslingen med politiet. Det 

kan synes som om retten etter §23.4 går lenger enn plikten etter §31 (8). Etter §23.4 har man 

en rett til å utlevere opplysninger, men grunnen til å bryte taushetsplikten må veie vesentlig 

tyngre enn å beholde den. Det legges opp til skjønn fra legens side, det må vurderes i hvert 

enkelt tilfelle om det er tungtveiende grunner nok til opphevelse. Loven og forarbeidet legger 

få føringer og gir få eksempler. Ut fra legene jeg intervjuet, virker det som at praksis er at 

man rådfører seg med kolleger. Dette syns synes å være en fornuftig måte å gjøre det på,  da 

en ikke skal ta lett på å bryte taushetsplikten på grunnlag av denne paragrafen. Men 

informantene sier samtidig at de vil rådføre seg med jurister. Er det slik at lovverket er så 

vanskelig at personer med ikke-juridisk bakgrunn ikke kan bruke lovverket fordi det er 

vanskelig å forstå? Eller er det fordi man er redd for å gjøre feil?  

Jeg syns at loven burde være enkel nok, og ha tydelige nok føringer, slik at leger kan forholde 

seg til den uten å måtte spørre juristene om hva loven betyr. På den annen side må loven være 

vid nok og skjønnsmessig for å favne flest mulig ulike situasjoner.   

Videre kan det være vanskelig å avgjøre om det foreligger en opplysningsrett eller en -plikt 

(19).  

 

En skal ikke ta lett på å bryte taushetsplikten, men hvilken skade kan det gjøre  å opplyse om 

en pasient er innlagt eller ikke? Prinsipielt sett er dette taushetsbelagt informasjon, og 

samtykke skal derfor tilstrebes innhentet før man deler dette. I praksis virker det som om 

denne informasjonen allikevel ofte deles, men om samtykke alltid innhentes vet jeg ikke. Når 

politiet ringer, får de ofte svar om en person er innlagt, selv om det ikke er helsepersonells 

oppgave å bekrefte opplysninger.  
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Det er vanskelig i saker som omhandler en bevisstløs pasient, da pasienten ikke kan 

samtykke. En kan da velge å holde på informasjonen til det kommer en avklaring som lege A 

nevnte, eller innhente samtykke fra pårørende. Videre kan det tenkes å ha betydning om 

pasienten er fornærmet eller ikke. Hvis pasienten ikke er fornærmet, har politiet myndigheter 

i lovverket som kan gjøre at de har krav på informasjon og helsepersonell skal bistå i 

undersøkelse, for eksempel i situasjoner hvor helsepersonelloven §12 er aktuell.  Om 

pasienten er fornærmet, er de avhengig av samtykke. Som lege kan man også tenke etter om 

pasienten ville gitt samtykke om vedkommende ikke var bevisstløs. Hva er det som er 

gunstig for pasienten? Om leger burde tie, utlevere noe informasjon eller mye informasjon 

må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig å stoppe opp og vurdere hva som er riktig i 

den enkelte situasjon og ikke bare si nei fordi dette er det enkleste. Kanskje er det i 

pasientens interesse at politiet får tilgang på noe informasjon.  

 

I savnet-saker gir ikke lovverket anledning til å gi informasjon automatisk til politiet slik jeg 

ser det. Det var heller ikke dette intervjuobjektene mine hadde inntrykk av og det må nok 

vurderes i hvert enkelt tilfelle slik som Braarud Næss har uttalt (20). Helsedirektoratet har i 

brev kommet med en klargjøring om at ”helsepersonell under visse omstendigheter har 

anledning til å utlevere personopplysninger til politiet uten pasientens samtykke når hensikten 

er å varsle pårørende om innleggelse på sykehus”(Helsedirektoratet, 2012) (21) . Hensikten 

er å få oversikt over de som er fortsatt savnet, og ikke binde opp ressurser på leting etter 

personer som er kommet til rette (21). Dette gjelder i krise- og katastrofesituasjoner og jeg 

tolker det derfor slik at leger ikke har samme anledning i andre typer savnet-saker. Det 

presiseres i brevet at helsepersonell ikke kan utlevere opplysninger i etterforskningsøyemed, 

da kreves det samtykke fra pasient eller en som kan samtykke på pasientens vegne (21) . 

Leger skal ikke etterforske for politiet. 

 

Saker hvor man mistenker kvinnemishandling og kvinnen ikke vil anmelde er vanskelig for 

legen. Skal han bryte taushetsplikten og varsle politiet eller skal han stole på kvinnen som 

sier at hun har kontroll? Politimannen jeg snakket med, mener leger av og til kan melde 

tidligere, at de i større grad må gå inn og gjøre det som er det beste for kvinnen, selv om 

kvinnen ikke ser dette selv. Lege A mener at det skal være alvorlige grunner til å bryte 

taushetsplikten, slik som at det oppleves som fortsatt fare og da opplysningsplikt etter §31, 

eller alvorlig nok slik at det er hjemmel for å bryte taushet etter §23.4. I forarbeidet legger en 
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vekt på at man skal ta hensyn til kvinnens ønske og at taushetsplikten kun kan tenkes brytes 

hvis det dreier seg om grov legemsfornærmelse etter straffeloven og fare for kvinnens liv (5) 

. Det er altså først hvis legen opplever at det er fare for kvinnens liv, at taushetsplikten viker 

(19) og da vil også §31 komme til anvendelse. Hvis dette ikke vurderes som tilfelle kan legen 

oppfordre pasienten til avgi samtykke til at opplysninger gis til politiet eller andre som kan 

hjelpe kvinnen (19).  

 

I ulykkessituasjoner har ikke legen anledning, ut i fra lovverket, til å gi opplysninger til 

politiet i etterforskningsøyemed (19) . Dette er allikevel ikke til hinder for at man kan 

oppfordre pasienten til å samarbeide (19). Er det pasienten som er mistenkt for å ha 

forårsaket ulykken, er det ikke forventet at vedkommende automatisk vil bidra med 

informasjon som kan føre til egen domfellelse (22).   

 

De tre jeg har snakket med opplever samarbeidet mellom politi og leger som greit. Det virker 

som om politiet i de fleste tilfeller får den informasjonen de har behov for, men det er viktig å 

benytte seg av lovverket, begrunne hvorfor man trenger informasjonen og ha med 

fritakserklæring. Legene på sin side føler at de kun deler informasjon når de blir spurt. 

 

Jeg synes at intervju i utgangspunktet er en god måte å få innblikk i tematikken på. For å få et 

sikrere resultat og oversikt over taushetspliktens plass i en klinisk hverdag, kunne jeg med 

fordel intervjuet flere leger, også fordi det er stor grad av klinisk skjønn og svarene legene 

kommer med, derfor mest sannsynlig vil variere. Men så kan en spørre seg om leger er helt 

oppriktige i diskusjon rundt taushetsplikten. Vil man innrømme at man har brutt den? Enn om 

en har brutt taushetsplikten på usikkert grunnlag? Vil det bety at pasienter og kolleger mister 

tilliten til at denne legen kan forholde seg korrekt til taushetsbelagt informasjon? Jeg mener 

at jeg fikk gode svar i intervjuene, men min manglende intervjuerfaring samt manglende 

kliniske erfaring med hensyn til å forholde seg til problemområder med taushetsplikten, kan 

ha ført til at jeg ikke stilte alle spørsmål som burde blitt stilt og ikke var kritisk nok til det 

som ble sagt. Det virker også som om områdene jeg valgte å konsentrere meg om ikke er 

svært problematiske, i hvert fall slik jeg fikk inntrykk av. En kunne gjort mer undersøkelse på 

problematiske temaer som ble tatt opp, som psykiatri, saker som involverer barn og 

informasjonsdeling i forebyggingsøyemed. Dette er temaer som kan være aktuelle for andre 

oppgaver og undersøkelser.  

 



16	  

Det kunne videre vært interessant å gjort en undersøkelse som baserte seg på informantenes 

anonymitet, hvor en etterspurte legers erfaring med taushetsplikten. Er det forskjell på en lege 

som jobber på akuttmottak, legevakt, sykehus og allmennpraksis? Hva kjennetegner leger 

som av og til bryter taushetsplikten uten samtykke og de som sjeldent eller aldri gjør det? Har 

alder eller arbeidssted noe å si? Hva er legers kunnskapsnivå om taushetsplikten? Dette er for 

stort til å gjøre i en prosjektoppgave, men jeg tror det hadde kommet interessante og nyttige 

svar.  

 

Jeg snakket også kun med leger om situasjonen i Oslo. Hvordan er forholdet i distriktet hvor 

lege og politi kanskje kjenner hverandre bedre? Forholder man seg annerledes til 

taushetsplikten der?  
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5 Konklusjon 
Mitt utgangspunkt for denne oppgaven var at taushetsplikten er vanskelig å forstå og 

vanskelig å forholde seg til i en klinisk hverdag og at det deles lite opplysninger og at leger 

gjemmer seg bak taushetsplikten og sier at de ikke kan si noe med mindre pasienten 

samtykker. Jeg hadde sett for meg at politiet oppfattet leger som vanskelige. Dette stemmer 

til dels, og politimannen mente at leger i større grad må se på hva som er det til det beste for 

pasienten. Jeg har nok blitt litt mer nyansert i mitt syn og tenker fortsatt at det er viktig med 

et godt forhold mellom politi og leger. Det er situasjoner hvor vi som leger har behov for 

assistanse. Jeg mener at leger og politi kan ha nytte av flere retningslinjer vedrørende 

hvordan man praktisk skal forholde seg til taushetsplikten, hverdagen er ikke alltid like svart/ 

hvitt.  

 

Taushetsplikten og lovverket omkring denne er formulert slik at den skal beskytte pasienten 

og vil derfor i mange tilfeller være til hinder for informasjonsflyt mellom leger og politi. Jeg 

synes dette er nødvendig, vi leger arbeider for pasienten, ikke for politiet. Mange av 

situasjonene kan løses ved at en er flink til å spørre om samtykke fra pasienten, og at man 

stopper opp og tenker etter hva som er det beste for pasienten. For å gjøre dette tror jeg det er 

viktig at en i større grad gjøres kjent med hverandres lovverk. Det er viktig med god 

kommunikasjon, begrunnelse om hvorfor man trenger en gitt opplysning og hvorfor man 

eventuelt ikke kan etterkomme forespørselen. Det har aldri vært meningen at leger skal 

oppklare forbrytelser, og enhver skal kunne oppsøke helsehjelp uten frykt for å bli anmeldt.  

 

Jeg tror det er viktig i god opplæring i taushetsplikten, informasjon om hva som er hensikten 

og praktiske eksempler på bruken er viktig. Det er også viktig at politiet er flinke til å opplyse 

om hvorfor de trenger gitt informasjon og at de bruker sitt lovverk riktig. Bedre forståelse og 

kunnskap om hverandre kan være med å på å skape den trygghet og tillit som trengs for å få 

til et effektivt samarbeid. 

  

Det er den enkeltes lege erfaring, bakgrunn, rettsfølelse og tolkning av loven som blir 

gjeldende for om taushet brytes eller ikke. Mange velger nok å beholde taushet fordi man er 

usikker på hva som er riktig. En burde heller stoppe opp, tenke etter hva er det som er det 

beste for pasienten og så gi et svar. Det er ikke sikkert at man vil dele noe informasjon etter 

dette heller, men da har man i alle fall tenkt igjennom hvorfor eller hvorfor ikke man 
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beholder taushet. Taushetsplikten og problematikken rundt denne er ofte utfordrende , og jeg 

regner med at den blir høyaktuell igjen når det en dag blir felles nødnummer.  
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