
   

1 
 

Samtykkeerklæringer 

1. Erklæring om tavshedspligt 
Som frivillig eller lønnet medarbejder i Sjældne Diagnoser vil du få adgang til oplysninger, der skal behandles 

fortroligt. Sjældne Diagnoser fordrer tavshedspligt med hensyn til specifikke oplysninger, du får adgang til i dit virke 

for os. . Tavshedspligten gælder: 

Absolut tavshed med hensyn til de personlige og private forhold hos ansatte, frivillige og personer der henvender sig 

til Sjældne Diagnoser eller andre med kontakt til Sjældne Diagnoser, som du bliver bekendt med gennem dit virke i 

Sjældne Diagnoser. Herunder sygdom, navn, adresse, stilling, religiøs overbevisning etc.  

Tavshedspligten gælder også efter, at du måtte være stoppet hos Sjældne Diagnoser.  

 

Særligt for rådgivere i Helpline 

Tavshedspligten gælder også mellem kolleger. Men hvis en henvendelse i Helpline kræver tværfaglighed, indhentes 

mundtligt eller skriftligt samtykke hos henvender efter følgende procedure:  

 Oplys henvender om, at du har brug for at dele oplysningerne med en kollega, for at give en så relevant 

rådgivning som muligt 

 Indhent mundtligt/skriftligt samtykke hos henvenderen hertil 

 Sikre at videndeling primært foregår mundtligt og/eller via HELPOS. Skriftlighed på papir, smides i den aflåste 

skraldespand i printerrummet 

 Hvis henvender ikke giver samtykke, færdiggør den rådgiver, der har fået henvendelsen, selv besvarelsen.  

Tavshedspligten ophæves af underretnings -og afværgepligten. Underretnings -og afværgepligten er beskrevet og 

findes bl.a. i Rådgiverhåndbogen. Oplysninger, der efter Serviceloven og Straffeloven som ifølge er pligt til at 

videregive til kommune eller politi, skal altid drøftes med faglig leder eller direktør inden videregivelse. 

 

Brud på tavsheden 

Brud på tavshedspligten medfører indkaldelse til samtale hos Sjældne Diagnosers direktør med henblik på afklaring 

af fremtidigt engagement. Brud på tavshedspligten vil kunne sanktioneres efter straffelovens § 264d.  

 

Tilbagelevering af datakilder 

Når du stopper hos Sjældne Diagnoser, uanset af hvilken årsag, skal alt materiale uden  

undtagelser (herunder kopier, elektroniske data (herunder personlig mailboks), usb-stick og lign.), der tilhører 

Sjældne Diagnoser, og som er i din besiddelse, afleveres til Sjældne Diagnoser. Du er ikke berettiget til at udøve 

tilbageholdelsesret i noget materiale, der tilhører Sjældne Diagnoser. 

 

 

Jeg erklærer ved min underskrift at være indforstået med ovenstående og accepterer vilkårene herfor.  

 

Dato _______________   Underskrift _________________________________ 
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2. Erklæring om publicering af fotos 
Frivillige og lønnede medarbejdere i Sjældne Diagnoser optræder med navn og billede på hjemmesiden og på 

organisationens skriftlige informationsmaterialer.  

Jf. organisationens privatlivspolitik, herunder slettepolitik, bliver fotoet slettet fuldstændigt fra foreningens systemer 

umiddelbart efter endt virke og senest seks måneder efter. 

 

Rettigheder i forbindelse med samtykke 

Samtykket er frivilligt, hvilket vil sige, at det ikke har nogen negative konsekvenser for dig, hvis du fravælger at 

underskrive erklæringen og således fravælger at lade dit foto fremgå af på Sjældne Diagnosers hjemmeside og på 

skriftlige materialer.   

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og bede Sjældne Diagnoser om at fjerne fotoet fra 

hjemmesiden og slette fotoet fra foreningens systemer. 

 

 

Jeg erklærer ved min underskrift at være indforstået med ovenstående og accepterer vilkårene herfor.  

 

Dato _______________   Underskrift _________________________________ 

 


