
 
 

 
 

 

 

 

 

Sekretessförbindelse 
 

 

Ett högklassigt och trovärdigt frivilligarbete förutsätter tystnadsplikt hos de frivilliga så-

väl i frågor som rör hjälptagarna som när det gäller konfidentiella uppgifter som fåtts via 
myndighetssamarbete. Hjälparen visar respekt för hjälptagaren genom att förbinda sig 

till tystnadsplikt. 
 
Det stadgas om tystnadsplikten i flera olika lagar*. Dessa lagar kan tillämpas även på 

frivilliga aktiva. 
 

Som frivillig i ____________________________________ larmgrupp förbinder jag mig 
att inte föra vidare den (känsliga eller konfidentiella) information jag fått kännedom om 
som medlem av larmgruppen. Tystnadsplikten gäller också efter att jag har avslutat mitt 

uppdrag i gruppen. 
 

 
Förbindelsen görs upp i två exemplar. 
 

 
 

_______________________________ 
Ort och datum 
 

 
 

_______________________________ 
Den frivilligas underskrift och namnförtydligande 
 

 
 

________________________________ 
Underskrift och namnförtydligande för gruppledaren/avdelningens 
ordförande 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
* Det stadgas om tystnadsplikten i flera olika lagar, bl.a. i lagen om klientens ställning och rättig-

heter inom socialvården (812/2000), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 

sjukvården (559/1994), folkhälsolagen (66/1972), lagen om patientens ställning och rättigheter 

(785/1992) och polislagen (872/2011, 7.kap., 1§ ). 



 
 

 
 

Frivilligas tystnadsplikt och sekretessförbindelse 

 
 
Frivilligverksamheten bygger på de frivilligas färdigheter och personligheter. Man förut-

sätter inte att frivilliga har samma färdigheter som yrkesutbildad personal. De frivilliga 
får handledning och utbildning för sin uppgift. 

 
Ett högklassigt och trovärdigt frivilligarbete förutsätter att de frivilliga har tystnadsplikt i 
frågor som rör hjälptagarna. Tystnadsplikt gentemot hjälptagaren garanterar att perso-

nen som tar emot hjälp kan lita på sin hjälpare, och att upplysningar om personen inte 
sprids till utomstående. Hjälparen visar respekt för den hjälpbehövande genom att för-

binda sig till tystnadsplikten. Utan detta förtroende är det omöjligt att hjälpa någon. 
Också myndighetssamarbetet kräver i många situationer tystnadsplikt. 
 

I Finland finns inte någon lagstiftning som uttryckligen behandlar tystnadsplikt för frivil-
liga. Tystnadsplikten regleras i flera olika lagar, bl.a. i lagen om klientens ställning och 

rättigheter inom socialvården (812/2000, 3 och 4 kap.), personuppgiftslagen (523/1999, 
2 och 3 kap.), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, 6 och 7 
kap.), lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994, 16–17 

§), folkhälsolagen (66/1972, 11 §) och lagen om patientens ställning och rättigheter 
(785/1992, 13 §). Frivilliga som deltar i biståndsuppgifter för polisen har tystnadsplikt 

också enligt polislagen (872/2011, 7 kap., 1§). Dessa lagar kan komma att tillämpas 
också i situationer där frivilliga deltar. 
 

Varje frivillig som deltar i hjälpuppdrag har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller det man 
sett och hört i olika situationer, hjälptagarnas identitet och även konfidentiella uppgifter 

man fått via myndighetssamarbete om t.ex. myndigheternas verksamhet. Tystnadsplik-
ten gäller den frivilliga också efter avslutat frivilliguppdrag. 
 

I praktiken betyder det att frivilliga inte kan röja information om hjälptagare för utom-
stående personer. De kan inte heller använda fall eller ”case” de hört om som exempel i 

offentliga diskussioner, föredrag eller texter utan lov av personen i fråga.  
 
Uppgifter om hjälptagaren får inte lämnas till utomstående. Utomstående är personer 

som inte deltagit i vården av hjälptagaren eller i därmed sammanhängande uppgifter. 
Med hjälptagarens lov kan man för dennes anhöriga berätta på vilket sätt hjälptagaren 

fått hjälp, men inte exempelvis för hjälptagarens granne. 
 

Det är tillåtet att ge uppgifter om hjälpmottagaren till personal inom hälso- och social-
vården (bl.a. läkare, sjukskötare, socialarbetare) eller andra myndigheter (polisen) som 
deltar i hjälparbetet. För detta behövs ett muntligt samtycke från hjälpmottagaren. Det 

är till nytta för den fortsatta vården att uppgifterna går vidare från en hjälpare till nästa. 
 

Frivilliga kan i vissa lägen vara tvungna att överväga om de har skyldighet att förmedla 
vidare vissa saker de fått veta. Tystnadsplikten kan åsidosättas om det t.ex. gäller ett 
fall där barnets intresse kräver att man gör en barnskyddsanmälan.  

 
Om man under frivilliguppdraget får vetskap om ett planerat brott, utgör inte tystnads-

plikten hinder för att göra en polisanmälan. I oklara fall ska frivilligarbetaren först disku-
tera saken med gruppledaren eller en anställd medarbetare. 
 

 



 
 

 

I sådana uppdrag, där den frivilliga ofta får veta saker som måste hemlighållas eller är 
känsliga till sin natur, kan man gärna ingå en särskild sekretessförbindelse med den fri-

villiga. Om den frivilliga bryter mot sekretessförbindelsen kan det utgöra en grund för att 
neka personen rätten till frivilligarbete. 
 

Massmedierna 
Massmedierna informeras om Röda Korsets och Frivilliga räddningstjänstens verksam-

het. Inga konfidentiella uppgifter om de hjälpbehövande eller andra sekretessbelagda 
uppgifter får ges till medierna. Upplysningar om larmuppdrag lämnas i första hand av 
gruppens ledare, distriktets medarbetare eller någon annan person som särskilt utsetts 

för uppgiften. 
 

Myndigheterna sköter informationen enligt sina egna handlingsmodeller.  
 

Det finns dessutom verksamhetsformer som kan ha särskilda, mer precisa instruktioner 
om tystnadsplikt. Exempel på det är anvisningar om hur dokument ska förvaras. 
 

Om du är osäker på frågor kring tystnadsplikt får du veta mer av ledaren för din verk-
samhetsgrupp eller personalen vid Finlands Röda Kors distriktsbyrå. 

 
 


