Taushetsplikterklæring
Jeg er innforstått med at jeg som student ved Høgskolen i Molde har taushetsplikt når jeg i
studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold. Som student er jeg underlagt
de samme regler som gjelder for yrkesutøvelse på vedkommende livsområde (sykepleier,
vernepleier, sosionom osv.) – jmf. Lov om universiteter og høgskoler, § 4-6 Studenters
taushetsplikt.
Jeg erkjenner å ha mottatt utskrift av Lov om universiteter og høgskoler, § 4-6- Studenters
taushetsplikt med kommentarer (Jan Fridtjof Bernt, Universitets- og høgskoleloven av 2005,
Fagbokforlaget 2006) og forplikter meg til å gjøre meg kjent med lovens bestemmelser.
Jeg forplikter meg videre til å gjøre meg kjent med bestemmelsene om taushetsplikt i de
lover som gjelder for min yrkesutøvelse (Helsepersonelloven, Barnehageloven, Lov om
sosiale tjenester , Lov om barneverntjenester, og eventuelt andre lover som gjelder).
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Lov om universiteter og høgskoler
§ 4-6. Studentenes taushetsplikt
En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har
taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde
(1). Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de
studentene dette er aktuelt for(2).

Kommentarer til § 4-6
(Jan Fridtjof Bernt, Universitets- og høgskoleloven av 2005, Fagbokforlaget 2006)
(1) Spørsmålet om taushetsplikt for studenter vil kunne oppstå særlig innen helse- og
sosialfag og pedagogiske fag, men kan også forekomme ved praktisk rettet undervisning eller
avhandlingsskriving i andre fag. Denne bestemmelsen er en selvstendig hjemmel for
taushetsplikt under straffeansvar, jf. Straffelovens §§ 121 og 144, og gir studenten den
samme taushetsplikt som dem som arbeider på vedkommende fag- eller
forvaltningsområde, altså som lege, sykepleier, psykolog, sosial- eller barnevernsarbeider,
lærer og førskolelærer med mer. (Jf. Ot.prp. nr. 85 1993-94, s.68.)
(2) Institusjonen har plikt til å veilede studentene om den taushetsplikten de har, og må
forelegge dem en taushetsplikterklæring til underskrift, både av informasjons- og
notoritetshensyn. Det er ikke noen vilkår for taushetsplikt at en slik erklæring er
underskrevet, men hvis ikke studenten har fått adekvat informasjon, vil dette selvsagt være
et moment ved vurderingen av hvilke sanksjoner som kan anvendes overfor brudd på
taushetsplikten. (Jf. Ot.prp. nr.85 1993-94, s.68.)
Brudd på slik taushetsplikt skal også kunne være grunnlag for utestenging fra institusjonen i
inntil tre år, se § 4-8, nr. 2.

