
HELSETILSVnET 
tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene 

7 Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. 

§ 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1

_I 

DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF:/ OUR REF: DATO:/ DATE: 

Vedtak om advarsel 

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven 
§ 56 første ledd. Vi har kommet til at du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven

§ 21.

Du kan klage på vedtaket innen tre - 3 - uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn 
Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i 

ved brev datert 
knyttet til din autorisasjon som hjelpepleier. Tilsynssaken gjelder brudd på 
taushetsplikten. 

Vi orienterte deg i brev datert -201�ville vurdere å gi deg en 
advarsel. Du uttalte deg til dette i brev datert-2019. 
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Du har tidligere uttalt deg til saken i brev a�2019 til Statens helsetilsyn. 

Saksforholdet 
og fikk autorisasjon som hjelpepleier i Norge den 

Du er fød og ditt helsepersonellnummer er 
. På det aktuelle tidspunktet hadde du flere arbeidsforhold, denne saken 

gjelder arbeidet ditt som hjelpepleier ve 
-

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av k�hold av pasient- og 
brukerrettighetsloven§ 7-4. Klagen er date�018 og er fremsatt av Pasient-
og brukerombudet å vegne av pasient (heretter 
pasienten). 

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og dokumentene 
du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for de forholdene 

Statens helsetilsyn 

Norwegian Baard of 
Health Supervision 

Org. nr.: 974 761 394 

Postadresse / Postal address: 

Pb. 231 Skøyen, 
0213 Oslo, Norway 
Besøksadresse / Street address: 

Møllergata 24 

Fakturaadresse / lnvoice address: 

Statens helsetilsyn 
Pb. 4746, 7468 Trondheim 
EHF-format - adresse 974761394 

Tlf./ Tel.: (+47) 21 52 99 00 
E-post / E-mail: 

postmottak@helsetilsynet.no 
Internett: www.helsetilsynet.no 





I ditt brev date�2019 til Statens helsetilsyn presiserer du at du kun har 
fortalt to IJersoner om bærerska et - asientens �g en go� av 
pasienten. u fortalte ikke om smitten til 
og før det var gått nesten ker fra du fikk vite om smitten. Du hadde 
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ønsket at pasienten hadde fortalt det selv, og følte at-hadde hatt god tid på seg å 
fortelle dette til dem. Du kan forstå at dette har vært en belastning for pasienten, og det 
beklager du på det sterkeste. Di�g du er også blitt utsatt for uheldig 
belastning i forbindelse med denne saken. 

Statens helsetilsyns vurdering 

På bakgrunn av saksforholdet som beskrevet over vil vi vurdere om du har brutt 
taushetsplikten i helsepersonelloven § 21. 

Bestemmelsen lyder: 

«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.» 

Bestemmelsen skal sikre at pasienter oppsøker helsetjenesten ved behov for helsehjelp 
uten at de trenger å frykte at uvedkommende får tilgang til opplysninger om dem. 
Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helsetjenesten og til det enkelte 
helsepersonell, og er en del av kjernekunnskapen til alt helsepersonell. 

Statens helsetilsyn viser også til Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratets 
«Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus 
aureus (MRSA) i helseinstitusjoner», heretter omtalt som MRSA-veilederen. 

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å gi en advarsel har Statens helsetilsyn 
bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å gi en advarsel 
er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som 
hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er 
mest sannsynlig. 

Vurderingstema er om du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven§ 21 ved å 
videreformidle taushetsbelagte opplysninger. 

På bakgrunn av sakens dokumenter legger Statens helsetilsyn til grunn at du ble �t 
med at pasienten var bærer av MRSA i forbindelse med rapport på sykehuset dallllllll 
var innlagt i periode O 18 til -2018. Pasienten skal senere også ha 
bekreftet overfor deg at ar bærer av MRSA. Videre l�il grunn at du 
videreformidlet informasjonen til to personer - pasientens�g en�v 

Statens helsetilsyn bemerker at opplysninger om at en pasient er bærer av MRSA er å 
anse som helseopplysninger, og at du som hjelpepleier ikke hadde adgang til å 
videreformidle disse opplysningene uten særskilt hjemmel i lov eller forskrift. Under 
henvisning til at pasienten på det aktuelle tidspunktet allerede var under adekvat 
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Statens helsetilsyn har merket seg at du beklager at du videreformidlet opplysningene. 
Videre har vi sett hen til at forholdet fremstår som enkeltstående hendelse. Etter en 
samlet vurdering har vi likevel kommet til at overtredelsen av helsepersonelloven er så 
alvorlig at du skal gis en advarsel. I vurderingen har vi lagt vekt på at det er snakk om 
overtredelse av en klar lovbestemmelse som ivaretar tungtveiende interesser, idet vi 
viser til redegjørelsen for helsepersonells taushetsplikt ovenfor. 

Vedtak 

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en 
advarsel for brudd på lovens § 21. 

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen for vård och omsorg (IVO) i 
Sverige, Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark og andre aktuelle instanser 
(arbeidsgiver, avtalepart, etc.). Se vedlagte kopi. 

Klagerett 

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre - 3 -
uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har 
nærmere opplysninger om reglene for klage. 

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell
nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd. 

Med hilsen 

assisterende direktør 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes deifor uten underskrift 

Vedlegg: 
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak 
Kopi av melding til Inspektionen for vård och omsorg (IVO) og Styrelsen for 
Patientsikkerhed 

Kopi: 
Fylkesmannen i 
Pasient- og brukerombudet 

Juridisk saksbehandler: seniorrådgive 
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