Tavshedspligt
Når du skal i praktik på Aarhus Universitetshospital, skal du udfylde en tavshedserklæring. Dvs. du er omfattet af tavshedspligt jfr. Borgerlig Straffelov. Denne tavshedspligt
ophører ikke efter endt praktikophold. Dette er en lille vejledning i, hvordan du skal forstå
den:
I lovens §152 står der:
Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller erhverv, og som uberettiget
videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse
har fået kendskab, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.
Det er vigtigt, at du ved, at denne regel gælder med det samme, du møder op på hospitalet. Dvs. ser du naboens lille Emil eller din dansklærer, fordi de lige nøjagtig er indlagt
på den afdeling, du skal besøge, så tænk på hvad du har skrevet under på, inden du
ugen efter møder op i klasselokalet og fortæller om, hvad du har set eller hørt! Det er
vigtigt, at du tænker dig godt om, når du færdes rundt på hospitalet, for du kan komme til
at se og høre mange ting, som du nok ikke lige går og tænker på i din dagligdag. Du
observerer mange ting på et hospital, og det er lige fra, hvad du ser på computerskærmen til at overhøre en telefonsamtale, og ingen af delene er undtagelser for din tavshedspligt.
Hvis du er under 18 år, skal du også huske at få forældre eller værge til at skrive under
på tavshedserklæringen.

Tavshedserklæring
Undertegnede er indforstået med, at et praktikophold på Aarhus Universitetshospital, er omfattet af
tavshedspligt jfr. Borgerlig straffelov. Tavshedspligten ophører ikke efter endt praktikophold.
Jeg erklærer mig hermed indforstået med ovenstående:

Dato:

Elevens underskrift:

________________

___________________________________________

Udfyldes med blokbogstaver

Eleven navn:
______________________________________________________________
Adresse:
______________________________________________________________
Post nr.:

By:

________________

___________________________________________

Cpr.nr.:
_____________________________________________________________
Skole
_____________________________________________________________

Som forældre/værge samtykker jeg i ovenstående:
Dato:

Forældre/værges underskrift:

____________________

____________________________________________

