Erklæring vedrørende tavshedspligt
Navn

Cpr.nr.

Stilling

Institution/Hospital/Afdeling

Jeg erklærer herved, at jeg vil overholde lovgivningens herunder straffelovens regler om
tavshedspligt vedrørende forhold, som jeg ser eller bliver bekendt med i forbindelse med mit
praktikophold/ arbejdsprøvning m.m. ved
Institution/Hospital/Afdeling

Generelt
Alle, der arbejder eller har arbejdet inden for den offentlige sektor, har tavshedspligt. Dette
gælder også ved praktikophold/arbejdsprøvning m.m. Tavshedspligten ophører ikke ved
ansættelsens/praktikopholdets/arbejdsprøvningens ophør.
Det vil sige, at der også er tavshedspligt over for kolleger, der ikke har noget at gøre med den
konkrete sag, der arbejdes med.
Der gælder visse undtagelser, som er nævnt i vejledningen på næste side.
De ting, der normalt er tavshedspligt om, er oplysninger, der er betegnet som fortrolige enten
ved lov eller ved en administrativ bestemmelse.
Bemærk især, at oplysninger om enkeltpersoners private forhold er tavshedsbelagte.
Der er endvidere tavshedspligt, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til væsentlige offentlige
eller private interesser som for eksempel hensynet til
 offentlig kontrol,
 offentlige økonomiske interesser, forretningsvirksomhed og lignende,
 personlige eller interne forhold,
 tekniske forhold.

Dato

Underskrift

Vejledning på næste side

Tavshedspligt herunder i forbindelse med videregivelse af oplysninger til en anden
forvaltningsmyndighed.
Oplysninger af personlig karakter.
Udover den generelle tavshedspligt, så kan en række oplysninger heller ikke videregives til en
anden forvaltningsmyndighed. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om race, etnisk baggrund,
religiøs overbevisning, helbredsmæssige- og sexuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige
sociale.
Dette kan kun ske hvis:
1. der er givet samtykke fra den berørte part. Samtykke skal som hovedregel være skriftligt
og indeholde oplysning om, hvilken type oplysninger der må videregives, til hvem de må
videregives og til hvilket formål. Samtykket bortfalder senest 1 år efter det er afgivet,
2. der er lovhjemmel for det,
3. videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger
de interesser, der begrunder hemmeligholdelsen/forbuddet mod videregivelse. Det vil sige
en meget snæver undtagelse.
Almindeligt vedrørende indhentning og videregivelse af oplysninger.
Man må kun skaffe sig fortrolige oplysninger, der er af betydning for udførelsen af den konkrete
sag eller opgave, som man har.

