
Oppgaver kildevern, 5. mars 2013 

1. På finn.no ble det lagt ut flere annonser som viste seg å knytte seg til stjålne gjenstander. 

Annonsene ble slettet etter salg og telefonnummeret i annonsene var umulig å spore. 

Derimot satt finn.no på betalingsinformasjon som kunne avsløre hvem som hadde bestilt 

annonsene. Kan finn.no påberope kildevern? 

 

2. Kan papiravisen Aftenposten gjøre det samme for sine rubrikkannonser? 

 

3. En kriminaljournalist utgir en bok som oppsummerer flere saker som av ulike grunner aldri 

kom på trykk i avisen hvor han jobbet. Det er snakk om uoppklarte kriminalsaker og boken 

gjengir anonyme intervjuer med de skyldige. Tittelen på boken er:  «De skyldige – en 

dokumentar om livets skyggesider». Blant intervjuobjektene er en person som har begått et 

mye omtalt drap som ikke er oppklart. Det viser seg at vedkommende i dag lever et helt 

vanlig liv, har barn og jobber som lærer. I et annet intervju beskriver intervjuobjektet seg 

som «vanekriminell – og det vil jeg være så lenge jeg lever. Jeg liker det rett og slett, og 

særlig på tyngre narkotiske stoffer er det mye penger å tjene.» 

Kan bokens forfatter påberope kildevern? 

 

4. Et uavhengig produksjonsbyrå lager en dokumentar om doping i langrennsmiljøet – som 

senere blir vist på en stor TV-kanal. Det blir blant annet vist til helseinformasjon som må 

være lekket fra utøvernes leger, eller fra andre helsearbeidere som har innsyn i (eller tilgang 

til) utøvernes journal. Dette er et alvorlig brudd på taushetsplikt. Informasjonen inneholder 

informasjon om testverdier som ikke kan oppnås på naturlig måte. 

 

Programmet vekker debatt. Senere viser det seg at kun deler av den informasjonen 

produksjonsselskapet sitter på er korrekt. Deler av dokumentasjonen er rett og slett 

manipulert på en ganske amatørmessig måte. Tallene for en av utøverne er hentet fra en 

periode hvor han ble gitt forebyggende behandling for mulig hiv-infeksjon etter en uheldig 

episode. Produksjonsselskapet hadde ikke sjekket med legen om tallene kunne ha en annen 

forklaring enn doping – og heller ikke forelagt materialet for den aktuelle utøveren før det 

ble publisert.  Selskapet unnskylder dette – og innrømmer generelt å ha begått «visse feil». 

 

Mens mange av påstandene i dokumentaren i ettertid viste seg å være helt grunnløse, ble 

det også avslørt at en bestemt nasjon faktisk hadde drevet et omfattende og systematisk 

dopingprogram. De andre utøverne ønsker å anlegge erstatningssøksmål mot personene som 

har spredd villedende og/eller falsk informasjon – og helsemyndighetene ønsker å straffe de 

samme personene for brudd på taushetsplikt. 

 

A. Kan produksjonsselskapet påberope kildevern? 

B. Forutsatt at det journalistiske arbeidet ikke holdt mål – kan produksjonsselskapet holdes 

til ansvar for å ha videreformidlet informasjonen? 


