
Tavshedspligt 
 

Studerende der medvirker i behandling af patienter er underlagt de almindelige regler om 
tavshedspligt. Du er som studerende på en af universitets sundhedsvidenskabelige uddannelser 
omfattet af nedenstående 3 paragraffer: 
 
Sundhedsloven, LBK nr 95 af 07/02/2008   

§ 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv 
erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, 
jf. dog reglerne i dette kapitel. 

Stk. 2. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter §§ 41-46 er tillagt beføjelser efter de enkelte bestemmelser, 
påhviler det overordnede ansvar for, at oplysninger videregives eller indhentes i overensstemmelse med loven, den 
driftsansvarlige myndighed. 

Forvaltningsloven, LBK nr 1365 af 07/12/2007  

§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 
c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er 
nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder 
navnlig til: 

1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 
2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller 
mellemfolkelige institutioner, 
3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, 
vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 
4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger 
i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 
5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, 
6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige 
eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller 
7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om 
tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold. 
 

Straffeloven, LBK nr 1365 af 07/12/2007 

§ 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter 
fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel 
indtil 6 måneder. 

Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger 
der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende 
omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at 
det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor. 

Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det 
i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. 
 
Lovenes fulde tekst kan læses på retsinfo.dk  

Jeg har sat mig ind i ovenstående tre paragraffer: □ 
 
 
Dato   Underskrift 
 
Navn (blokbogstaver).....: 
SDU-email......................:    @student.sdu.dk 
CPR-nummer (6 cifre)....:    - xxxx 


