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Blærekreftforeningens taushetspolicy 

 
 
Pasientforeninger i Norge har ikke lovpålagt taushetsplikt, men i tråd med praksis og i medlemmenes interesser 
har Blærekreftforeningen utarbeidet følgende taushetspolicy for sitt arbeid. 

 
Blærekreftforeningens virksomhet innrettes slik at alle som får tilgang på sensitiv informasjon om 
andre, i hovedsak følger Lov om helsepersonell, kap. 5, §§21-23, 25, 27, 29 og 29c med de 
tilpasninger som her er anført: 

§ 21.Hovedregel om taushetsplikt 
Blærekreftforeningens medlemmer, tillitsvalgte, medhjelpere og ansatte skal hindre at andre 

får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre 
personlige forhold, samt forhold som gjelder foreningens drift og virksomhet, som de får vite om i 
egenskap av å delta i Blærekreftforeningens virksomhet. 

 
Dette omfatter:  

• pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, pseudonym, statsborgerforhold, sivilstand, 
seksuell legning, yrke, bopel og arbeidssted  

• alle Blærekreftforeningens innretninger, prosedyrer og fremgangsmåter som det vil være av 
interesse å hemmeligholde av hensyn til foreningens driftsmessige, helsepolitiske eller medie- og 
informasjonsstrategiske forhold 

§ 21 a.Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger 
Det er ikke tillatt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte 

opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i direkte helsehjelp til pasienten, grupper av 
pasienter eller administrasjon av slik hjelp. 

§ 22.Samtykke til å gi informasjon 
Skriftlig samtykke fra pasienten skal foreligge før opplysninger som nevnt i §21 gis videre til 

noen. Forsikringsselskaper eller andre private interessenter kan ikke få adgang til opplysninger.  

For barn under 18 år eller personer 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. 

§ 23.Begrensninger i taushetsplikten 
Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for: 

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

2. at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at  
individualiserende kjennetegn er utelatt, 

3. 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. 

§ 25.Opplysninger til samarbeidende personell 
Med skriftlig samtykke fra pasienten kan taushetsbelagte opplysninger gis til helsepersonell når 

dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. 



 

Blærekreftforeningen, Gamle Hadelandsv. 72, 2032 Maura. Tlf. 04198. E-post: post@blaerekreft.no 

Org.nr. 998 479 169. Konto nr. 1503.28.91184 Webside: www.blærekreft.no 

Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at personell som bistår med elektronisk 
bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av utstyr, får tilgang til 
opplysninger når slik bistand er nødvendig for å ivareta Blærekreftforeningens driftssystemer. 

Med skriftlig samtykke kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når 
dette er nødvendig for å ivareta behovene til pasientens barn, jf. helsepersonelloven § 10 a. 

Personell som nevnt i første, andre og tredje ledd har samme taushetsplikt som helsepersonell. 

§ 27.Opplysninger som sakkyndig 
Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at Blærekreftforeningens personell som opptrer 

som sakkyndig gir opplysninger til oppdragsgiver, dersom opplysningene er mottatt under utførelse 
av oppdraget og har betydning for dette. 

Den som opptrer som sakkyndig, skal gjøre pasienten oppmerksom på oppdraget og hva dette 
innebærer. 

§ 29.Opplysninger til forskning mv. 
Avidentifiserte opplysninger kan gis til bruk i forskning, og det kan skje uten hinder av 

taushetsplikt etter § 21.  

§ 29 c.Opplysninger til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring 
Med skriftlig samtykke kan taushetsbelagte opplysninger etter særskilt anmodning gis til annet 

helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp, for 
kvalitetssikring av helsehjelpen eller egen læring. Helsepersonell kan bare gis de opplysninger som er 
nødvendige og relevante for formålet.. 

 

Definisjoner 
Blærekreftforeningen definerer sin virksomhet som ledd i helsehjelp til pasientene og deres 
pårørende.  

Som skriftlig informasjon aksepteres skriftlig tamtykke på papir, epost fra pasientens epostkonto 
samt sms fra telefon registrert på pasienten. 

Opplysninger til bruk i organisasjonsarbeidet 
Blærekreftforeningen forbeholder seg adgang til, med mindre det foreligger skriftlig innsigelse fra 
pasienten, å dele informasjon gitt i innmeldingsskjema eller tilsvarende (navn, adresse, telefonnr. 
epostadresse, fødselsår, foreningsstatus og behandlingsgruppe («Jeg ønsker kontakt med andre som 
har…») mellom  

 administrativt ansvarlige for medlemsregisteret,  

 leder,  

 kasserer,  

 foreningens regnskapsfører,  

 foreningens revisor,  

 eventuell likemann som har vært i kontakt med vedkommende og likemannens 

overordnede/støtte/likemannsansvarlig.   

Blærekreftforeningens styre, lokale ressurspersoner, andre tillitsvalgte, likemenn og ansatte pålegges 
et særlig krav om å behandle sensitiv informasjon på en tilbørlig måte ved å  signere en skriftlig 
taushetserklæring. 
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Informasjon som er delt av pasienten selv frivillig i grupper på to eller flere medlemmer ansees som 
tilgjengeliggjort av pasienten selv for alle foreningens medlemmer med mindre noe annet er 
uttrykkelig avtalt. 

Brudd på reglene kan for vanlige medlemmers del medføre tilsnakk. For personer som har signert 
foreningens taushetserklæring kan brudd på Blærekreftforeningens taushetspolicy medføre fritak fra 
verv, utestengelse fra foreningen og dennes fysiske og elektroniske møtesteder eller oppsigelse av 
avtale. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet verv/tjeneste/virksomhet/oppdrag. 

 
 
Lenke til Lov om helsepersonell m.v., kap. 5:  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5 
 

 
 
Vedtatt 24. 06 2015 
 
For styret, 
 
 
Stine Buan 
leder 




