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Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter 

ligningsloven  

 

Departementet viser til tidligere korrespondanse, sist Helse- og 

omsorgsdepartementets brev 6. januar 2015 

 

Saken gjelder helsepersonells taushetsplikt og plikt til å medvirke ved kontroll etter 

ligningsloven ved kopiering av elektronisk arkiv.  

 

Sakens bakgrunn  

Som ledd i kontrollen av en lege ønsket skattekontoret å kopiere legens elektroniske 

arkiv. Legen viste til at serveren inneholdt taushetsbelagte opplysninger i form av 

pasientjournaler og deles med en rekke andre leger. Kopieringen ville dermed medføre 

at også opplysninger om andre legers pasienter kom med. Legen kontaktet Den norske 

legeforening for å få bistand til å klage over pålegget om medvirkning til kontroll. 

Skattedirektoratet fastholdt pålegget i vedtak 20. desember 2013. Den norske 

legeforening anmodet 13. januar 2014 om omgjøring av vedtaket. Skattedirektoratet 

fastholdt vedtaket 17. januar 2014.  

 

Skattedirektoratet har i brev 3. mars 2014 anmodet om Finansdepartementets syn. 

Skattedirektoratet presiserte at saken er begrenset til å gjelde adgangen til å kopiere 

elektronisk arkiv, jf. ligningsloven § 6-5 nr. 2 og ikke hvilke opplysninger som kan 

kreves fremlagt etter § 6-1 nr. 1. Det blir vist til at det fremgår av Ot. Prp. nr. 1 (2008-

2009) at skattyter ikke kan gi bindende anvisning på hvilke deler av arkivet som kan 

inneholde dokumenter av betydning for ligningen, eller kontrollen av denne og at 

lovgiver var kjent med at Skatteetaten ved kopiering av elektronisk arkiv kunne få 
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tilgang til taushetsbelagte opplysninger.  

 

Videre anførte Skattedirektoratet at «Formålet med arkivgjennomgangen og 

kopieringen er at skattekontoret skal ha mulighet til å finne frem og vurdere hvilke 

opplysninger som skal kreves utlevert etter ligningsloven § 6-5 nr. 2 første punktum, jf. 

ligningsloven § 6-1. De opplysninger som kan kreves utlevert etter ligningsloven § 6-1 

er opplysninger som «kan ha betydning for vedkommendes bokføring eller ligning og 

kontrollen av denne.» Dersom et skattekontor under en eventuell gjennomgang av et 

arkiv finner opplysninger som pålegges utlevert, kan den opplysningspliktige klage på 

pålegget etter ligningsloven § 3-6. Taushetsbelagt informasjon som ikke kan ha 

betydning for skattyters bokføring eller ligning og kontrollen av denne vil ikke et 

skattekontor kunne kreve utlevert eller bruke under en kontroll.» 

 

Skattedirektoratet viste til at regelverket om sammenblandet arkiv innebærer at hele 

serveren kan kopieres selv om den også benyttes av andre.  

 

Etter Skattedirektoratets syn var personvernhensyn ivaretatt ettersom det var klare 

regler for hvordan kopiert materiale skulle behandles og antall personer som hadde 

tilgang var begrenset. Ansatte i Skatteetaten er dessuten underlagt strenge 

taushetspliktregler i ligningsloven § 3-13.  

 

Den norske legeforening innhentet Helsedirektoratets vurdering i saken. I brev 22. 

januar 2014 til Den norske legeforening kom Helsedirektoratet med sin vurdering. Det 

ble vist til at helsepersonell er underlagt taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21. 

Taushetsplikten ivaretar viktige hensyn som å verne om pasientens integritet, sikre 

tilliten til helsevesenet, og bidra til at pasienten gir informasjon om seg selv og sin 

helsetilstand som helsepersonell trenger for å utføre sitt arbeid på en forsvarlig måte. 

Taushetsplikten skal også hindre at personer som trenger helsehjelp unnlater å 

kontakte helsetjenesten ved behov, i frykt for uønsket spredning av helseopplysninger.  

 

Pasientjournalmateriale vil inneholde relevante og nødvendige opplysninger fra 

helsehjelpen pasienter har fått, bl.a. opplysninger om sykehistorie, observasjoner, funn, 

diagnose, behandling og annen oppfølging som iverksettes.  Administrative 

opplysninger fra helsepersonells pasientbehandling vil derimot være eksempel på 

informasjon med betydning for helsepersonells ligning.  

 

Helsedirektoratet anførte at pasientjournalsystemene utelukkende inneholder 

informasjon om helsehjelp til enkeltpasienter og vil i svært liten grad gi informasjon av 

betydning for ligningen. Forholdsmessigheten mellom mengden sensitiv informasjon 

som skal gjennomgås og den forventede informasjonsverdien for skattemyndighetene 

taler for at hjemmel for gjennomgang og kopiering ikke foreligger.  

 

Videre ble det anført at strenge regler for journalføring og oppbevaring medfører at det 

ikke er risiko for bevisforspillelse i saker som gjelder pasientjournaler. Høyesteretts 
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avgjørelse i Rt. 2007 s. 1612 om adgang til å gjennomgå sammenblandet arkiv for 

selskaper utenfor helsesektoren hadde derfor ikke overføringsverdi.  

 

Helsedirektoratet understreker at også helsepersonells virksomhet skal kunne 

kontrolleres av skattemyndighetene. Kontroll kan gjennomføres ved innsyn i 

helsepersonells pasientadministrative systemer, timebestillingsystemer og andre typer 

administrative registre. Kontrollen av slike kilder kan avdekke opplysninger som 

skattemyndighetene vil ha behov for å sjekke med opplysninger i pasientjournaler. Det 

må i tilfelle dreie seg om konkret angitte opplysninger som ligningsmyndighetene 

påviser kan ha betydning for skattyters ligning.  

 

Helsedirektoratet gir uttrykk for at gjennomsyn og kopiering av pasientjournalsystemer 

i et omfang som i denne saken, ville innebære en mer alvorlig krenkelse av 

personverninteressene enn hva utlevering av enkeltstående journalopplysninger 

representerer. Helsedirektoratet la til grunn at ligningsloven § 6-5 nr. 2 jf. § 6-1 ikke var 

klar nok hjemmel til å gi rettsgrunnlag for unntak fra taushetsplikten. Det ble anført at 

«en konkret vurdering av opplysningsplikten etter § 6-1 i et gitt tilfelle, må være det 

bestemmende grunnlag for hvilke opplysninger helsepersonell er pliktige til å utlevere 

eller gi innsyn i etter ligningsloven.» 

 

Helse- og omsorgsdepartementet opplyste i brev 21. mars 2014 til Finansdepartementet 

at Helse- og omsorgsdepartementet sluttet seg til Helsedirektoratets tolkning. Det ble 

lagt til grunn at ligningsloven § 6-5 ikke hjemler innsyn i eller kopiering av 

pasientjournaler i et slikt omfang som følger av Skattedirektoratets vurdering. Helse- og 

omsorgsdepartementet anførte at hensynet bak taushetsplikten, personvern og 

tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell tilsier at hjemmelen må være klarere. 

Helse- og omsorgsdepartementet ber om Finansdepartementets syn.  

 

Den norske legeforening har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet 28. januar 2014 

vist til at taushetsplikten etter helselovgivningen er strengere enn etter ligningsloven 

og at utlevering til skattemyndighetene øker muligheten for videre utlevering.  

 

Departementets vurdering  

Kontroll hos den opplysningspliktige er regulert i ligningsloven § 6-5. Etter § 6-5 nr. 2 

skal den opplysningspliktige gi ligningsmyndighetene adgang til gjennomsyn av 

arkiver.  I den forbindelse «kan ligningsmyndighetene foreta kopiering til 

datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos 

ligningsmyndighetene.»  

 

Nærmere regler er gitt i forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og 

avgiftskontroll. Kopiering av såkalt sammenblandet arkiv er regulert i § 4 tredje ledd. 

«Deler den opplysningspliktige elektronisk arkiv med andre, og arkivet er innrettet slik 

at kontrollmyndighetene ikke umiddelbart kan skille mellom hvilke opplysninger som 

gjelder den opplysningspliktige (sammenblandet arkiv) kan hele arkivet kopieres.» 
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Bestemmelsen om sammenblandet arkiv er i samsvar med det Høyesterett la til grunn i 

Rt. 2007 s. 1612. Høyesterett uttalte at ligningsmyndighetene ikke kunne være 

avhengige av at selskapet selv utpekte hvilke filer som kunne være relevante for 

ligningen. De måtte derfor gis mulighet for kontroll av alle data på serveren. Det 

forhold at det i denne saken foreligger et sammenblandet arkiv med opplysninger 

lagret av andre enn skattyter selv medfører dermed ikke i seg selv noen begrensning av 

skattemyndighetenes adgang til å kopiere.  

 

Spørsmålet blir således om det forhold at arkivet inneholder pasientjournaler med 

taushetsbelagt informasjon setter grenser for hva som kan kopieres.  Det fremgår av 

ligningsloven § 6-5 nr. 2 at den opplysningspliktige skal «gi opplysninger som 

vedkommende plikter å gi ved kontroll etter § 6-1 til § 6-4.» Videre har 

ligningsmyndighetene krav på å få adgang til gjennomsyn av arkiver der 

ligningsmyndighetene kan ta kopi for senere gjennomgang. 

 

Etter ligningsloven § 6-1 nr. 1 skal skattyter «etter krav fra ligningsmyndighetene gi 

opplysninger som kan ha betydning for vedkommendes bokføring eller ligning og 

kontrollen av denne. Det fremgår av Prop. 141 L punkt 2.4.5.2 at det er ikke noe krav at 

opplysningene i dokumentet vil få betydning for den konkrete skatte- eller 

avgiftsplikten, men opplysningene må kunne være egnet som kontrollmiddel for skatte- 

eller avgiftsplikten. Utgangspunktet for vurderingen vil være om de aktuelle 

opplysningene generelt anses å være av betydning for skatte- eller avgiftsplikten. Ifølge 

§ 6-1 nr. 3 har den opplysningspliktige «plikt til å legge fram opplysninger uten hensyn 

til den taushetsplikt vedkommende er pålagt ved lov eller på annen måte.» 

Taushetsplikt er derfor ikke til hinder for at skattemyndighetene får tilgang til 

opplysningene.  

 

Høyesterett behandlet spørsmålet om plikt til å fremlegge timebestillingsbøker i Rt. 

2000 s. 788. Etter dagjeldende ligningslov § 4-10 nr. 1 a var det et vilkår for å kunne 

kreve et dokument fremlagt at dette var av betydning for skattyters ligning og 

kontrollen av den. Høyesterett la til grunn at timebestillingsbøkene ville være av 

betydning for kontrollen av ligningen. 

 

Det var enighet om at timebestillingsbøkene var underlagt taushetsplikt. Høyesterett 

viste til at timebestillingsbøker var et planleggingsverktøy og registreringsdokument 

for skattyteren. Bøkene hadde ingen funksjon som diagnostisk verktøy eller i 

behandling av pasientene og pasientens diagnose fremgikk ikke. Høyesterett gikk ikke 

inn på spørsmålet om skattemyndighetene kunne kreve fremlagt pasientjournaler.   

 

Helsedirektoratet har anført at pasientjournalene i svært liten grad vil gi opplysninger 

av betydning for ligningen.  Hva slags dokumentasjon som kan være av betydning for å 

sikre korrekt ligning av skattyter, vil kunne variere fra sak til sak. I en normalsituasjon 

må det antas at pasientjournalsystemene ikke eller i svært begrenset grad inneholder 
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opplysninger som er av betydning for ligningen, og at innsyn i journalopplysninger 

derfor vil ha svært begrenset verdi sammenlignet med for eksempel 

timebestillingsbøker og andre typer administrative registre. 

 

Imidlertid kan det ikke helt utelukkes at informasjon i pasientjournaler kan ha 

betydning for skattemyndighetene. Helsedirektoratet har vist til at gjennomgangen av 

timelister og administrative systemer kan avdekke opplysninger som 

ligningsmyndighetene vil ha behov for å sjekke med opplysninger i pasientjournalene. 

Opplysningene i pasientjournalene kan også ha en viss bevisverdi for å klarlegge 

omfanget av en leges virksomhet. Saker der informasjon i pasientjournalene kan ha 

betydning for skattemyndighetenes saksbehandling fremstår imidlertid som klare 

unntakstilfeller. Etter departementets syn vil derfor pasientjournalene normalt ikke 

kunne kreves fremlagt etter ligningsloven § 6-1 nr. 1, da de normalt ikke «kan ha 

betydning for vedkommendes bokføring eller ligning og kontrollen av denne.» Dersom 

det skulle oppstå tilfeller hvor pasientjournalene vil ha betydning, må det foretas en 

avveining mellom Skatteetatens behov for å få dem fremlagt og personverninteressene. 

Det må foreligge meget tungtveiende kontrollhensyn for at det skal være aktuelt å 

kreve innsyn i journalopplysninger i medhold av ligningsloven § 6-1nr. 1. 

 

Med hensyn til spørsmålet om gjennomsyn og kopiering av arkiv har Skattedirektoratet 

vist til at formålet med dette er at skattekontoret skal ha mulighet til å finne frem og 

vurdere hvilke opplysninger som kan kreves utlevert etter ligningsloven § 6-5 nr. 2 

første punktum, jf. ligningsloven § 6-1. Dersom skattekontoret under en eventuell 

gjennomgang av et arkiv finner opplysninger som kan pålegges utlevert ettersom de 

«kan ha betydning for vedkommendes bokføring eller ligning og kontrollen av denne», 

kan den opplysningspliktige klage på pålegget etter ligningsloven § 3-6. Taushetsbelagt 

informasjon i pasientjournalene som ikke kan ha betydning for skattyters bokføring 

eller ligning og kontrollen av denne, jf. omtalen av rekkevidden av § 6-1 ovenfor, vil ikke 

et skattekontor kunne kreve utlevert eller bruke under en kontroll. Helsepersonell vil 

dermed selv etter kopieringen kunne anføre at pasientjournalene ikke kan utleveres. 

Skattemyndighetene vil imidlertid allerede ha fått adgang til opplysningene ved 

kopieringen. 

 

Ut fra opplysningene om pasientjournalenes innhold legger departementet til grunn at 

en kopiering av arkivet vil omfatte en stor mengde taushetsbelagte opplysninger. 

Helseopplysninger av denne karakter må anses som særlig sensitive. De reelle hensyn 

som taler for å begrense spredningen av helseopplysninger er dermed vesentlig 

sterkere i denne saken enn i Rt. 2000 s. 788 der for eksempel pasientens diagnose ikke 

fremgikk av timebestillingsbøkene.  

 

Helsedirektoratet har anført at det ikke er forholdsmessighet mellom mengden sensitiv 

informasjon og forventet informasjonsverdi for skattemyndighetene. Kopiering av arkiv 

vil i saker som dette kunne medføre at mange taushetsbelagte opplysninger med liten 
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relevans for skattesaken blir tilgjengelige for Skatteetaten. Departementet ser at dette 

er problematisk ut fra et personvernperspektiv.  

 

Som Skattedirektoratet har påpekt, er det klare regler for hvordan kopiert materiale 

skal oppbevares. Kun ansatte som arbeider med sikring og analyse av data har full 

tilgang, i praksis ikke mer enn ca. 2-4 personer. Dette innebærer at spredningen av 

opplysninger i Skatteetaten på grunn av kopiering og kontroll er svært begrenset, og 

risikoen for irregulær spredning må anses som svært lav. For pasientene vil imidlertid 

selv en slik begrenset spredning kunne oppfattes som belastende. 

 

Regelverket om gjennomsyn og kopiering av arkiver i ligningsloven § 6-5 og forskrift 8. 

mars 2013 nr. 258 inneholder ikke unntak for de tilfellene der informasjon i arkivet er 

omfattet av taushetsplikt, ikke har betydning for skattemyndighetene eller der 

kopieringen omfatter en uforholdsmessig mengde sensitiv informasjon. Departementet 

legger likevel til grunn at Skatteetaten som den klare hovedregel, ikke skal kopiere 

hele arkivet til skattyter dersom sensitive opplysninger som eksempelvis 

pasientjournaler enkelt kan skilles ut. Det er da lagt vekt på omfanget av sensitive 

helseopplysninger som vil bli kopiert, og den begrensede informasjonsverdi de 

taushetsbelagte opplysningene normalt vil ha for å klarlegge skattemessige forhold.  

 

Skulle opplysningene i pasientjournalene være lagret på en slik måte at det vil være 

vanskelig for skattemyndighetene å skille dem fra annet materiale ved kopiering av 

resten av arkivet, må skattemyndighetene vurdere behovet for å kopiere, herunder 

behovet for å motvirke at skattyter vanskeliggjør kontrollen, opp mot 

personverninteressene.  Det er ikke opplyst at det i denne saken skulle være et slikt 

særskilt behov for å ta en kopi som omfatter pasientjournalene. I en slik vurdering må 

en også legge vekt på Skatteetatens mulighet til å gjennomgå arkivet og foreta 

utskillelsen av relevant materiale på stedet i medhold av ligningsloven § 6-5 nr. 2, 2. pkt. 

som et alternativ til å kopiere hele skattyterens arkiv. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Helle Harbou-Hals  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Jan Gunnar Aschim 

rådgiver 

 

Kopi: Skattedirektoratet 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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