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Noen innledende tanker
Hovedregelen om taushetsplikt
Kvalitetssikring

intern kvalitetssikring
kvalitetssikring versus forskning; medisinsk faglig mulig å skille?
kvalitetssikring på tvers av virksomheter

Forskning
REK før og etter personvernforordningen (GDPR)
DPIA: Data Protection Impact Assessment

Disposisjon
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hspl § 26
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tvers av 

virksomheter
hspl § 29 b

Helseforskning
hfl Annen forskning/

helsetjenesteforskning
pol

Egen læring og
kvalitetssikring

hspl §29 c

Nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre

hregl



Kvalitetssikring 
«= fritak fra samtykke» 

Mens forskning krever 
samtykke… 

Berge Solberg, Hilde Eikemo. 
Passivt samtykke til passiv deltakelse? 
TDNLF januar 2021



Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett

§ 21.Hovedregel om taushetsplikt
Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om folks legems- eller 
sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får 
vite om i egenskap av å være helsepersonell.

Helsepersonelloven (hspl)



Aktivt hindre
alle skal kunne oppsøke helsetjenesten uten fare for informasjonslekkasje; tillit et nøkkelord

Tidsskr Nor Legeforen 2014;
134: 1676-8

Politiet pågående for å få tilgang til 
pasientens identitet. 

Overlegen henviste til sin 
taushetsplikt. 

Politiet ga imidlertid uttrykk for at de 
ville ta DNA-test av posen for å bringe 
pasientens identitet på det rene. 

Legen valgte å gni posen mellom 
hendene for å avidentifisere den og 
slik holde pasientens identitet skjult.



hspl § 26.Opplysninger til virksomhetens ledelse og til 
administrative systemer

Den som yter helsehjelp, kan gi opplysninger til virksomhetens ledelse når 
dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll og 
kvalitetssikring av tjenesten. Opplysningene skal så langt det er mulig, gis 
uten individualiserende kjennetegn.

Kvalitetssikring skal være lett…



Det enkelte helseforetak
– samarbeid etter pjl §9 – foretakene i Helse Vest

Den enkelte kommune

Kompetansen til å beslutte etablering kan delegeres 
nedover i virksomheten til annet personell

– SUS: personvernombudet (PVO)

Til virksomhetens ledelse

Hdir 12/5062-3 Svar til Datatilsynet: Oppfølging av kontroll 
med lokale kvalitetsregistre – Vurdering av helsepersonelloven §26



«Slik bruk av opplysningene må anses for å være en del av det 
å motta helsehjelp, slik at den aktuelle bruken må kunne sies å 
ligge innenfor det man må forvente i forbindelse med at man 
mottar helsehjelp»

Har rett til å motsette seg at opplysningene gis

Informasjon om utlevering kun i de situasjoner 
helsepersonellet har grunn til å tro at pasienten vil motsette 
seg at opplysninger gis til virksomhetens ledelse

Pasientene



Informasjon om behandling av personopplysninger i Helse 
Stavanger HF

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan vi samler 
inn, bruker og beskytter dine personopplysninger, herunder 
helseopplysninger. Personopplysninger er alle opplysninger 
som kan knyttes til deg som enkeltperson. Helseopplysninger 
er alle opplysninger som knyttes til din helse.

Publisert 09.09.2019 / Sist oppdatert 09.09.2019

Reservasjon forutsetter informasjon



Helseforskningsloven § 4:

medisinsk og helsefaglig forskning: virksomhet som 
utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny 
kunnskap om helse og sykdom

Kvalitetssikring eller forskning?



Er prosjektets formål å forsøke å forbedre kvaliteten på     
pasientbehandlingen på lokalt plan, f.eks. en sykehusavdeling? 
JA

Går prosjektet ut på å prøve praksis mot etablerte standarder? 
JA

Innebærer prosjektet at noe gjøres med pasientene som ellers ikke 
ville blitt gjort som ledd i vanlig klinisk praksis og kvalitetssikring? 
NEI

Hjelpespørsmål



«Søknaden avvises da prosjektet ikke er 
fremleggingspliktig. Prosjektet kan således i prinsippet 
gjennomføres uten godkjenning fra REK, som ikke har 
innvendinger mot at resultatene evt. blir publisert»

REK



Et tradisjonelt kvalitetssikringsprosjekt sammenstilling av 
opplysninger etter gjennomgang av pasientjournaler?

Hva med prospektiv innhenting av data?

Lokale kvalitetsregistre som over tid benyttes til en rekke 
enkeltstående kvalitetssikringsprosjekter?

hspl § 26 intern kvalitetssikring



PhD thesis: Cardiac Resynchronization Therapy (CRT): 
Patient Selection and Guideline Adherence

– Adherence to ESC cardiac resynchronization therapy guidelines: findings from the ESC 
CRT Survey II (EP Europace, Volume 22, Issue 6, June 2020, Pages 932–938,)

GlobalSurg Collaborative:
– Surgical site infection after gastrointestinal surgery in high-income, middle-income, and 

low-income countries: a prospective, international, multicentre cohort study (Lancet Infect
Dis. 2018 May;18(5):516-525)

Kvalitetssikring eller forskning? 



Helsepersonelloven § 29 b Opplysninger til helseanalyser, 
kvalitetssikring, administrasjon mv.

Departementet kan bestemme at opplysninger kan eller skal 
gjøres tilgjengelige til bruk for helseanalyser og kvalitetssikring, 
administrasjon, planlegging eller styring av helse- og 
omsorgstjenesten og at opplysningene skal kunne 
tilgjengeliggjøres og brukes uten hinder av taushetsplikt etter §
21. Reglene om taushetsplikt etter denne loven gjelder 
tilsvarende for den som mottar opplysningene.

Kvalitetssikring på tvers av 
virksomheter



Et omfattende
søknads-
skjema…



De regionale etiske komitéene 

«…kravet om en forhåndsgodkjenning av REK er samfunnets 
sikringsmekanisme mot overivrige, dumdristige, uansvarlige 
eller sløve forskere»

S Simonsen. Helseforskningsloven med kommentarer
Gyldendal 2014

Forhåndsetisk vurdering av helseforskningsprosjekter

Vurdere søknader om unntak fra taushetsplikten 
• helseforskningsloven § 35 (helseforskning) 
• helsepersonelloven § 29 (annen forskning)

Behandlingsgrunnlag etter personvernregelverket



«Vi gjør samtidig oppmerksom på at etter ny 
personopplysningslov må det også foreligge et 
behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen. 
Det må forankres i egen institusjon»

Mao: REK skal ikke lenger vurdere om behandlingen 
av personopplysninger følger personvernregelverket

REK vedtak etter 28. juli 2018



• I all hovedsak videreføring av gjeldende rett
• Styrking av de registrertes rettigheter – et 

forbrukerperspektiv
• Ansvarliggjøring av alle som behandler data, ikke bare 

behandlingsansvarlig (hfl: dataansvarlig), men også 
leverandører og databehandlere

Personvernforordningen 
General Data Protection Regulation GDPR

EU: fri flyt av varer, tjenester,
folk og penger…



• Virksomheten/dataansvarlig (den som bestemmer formålet med databehandlingen) 

– Forsterket ansvar til oversikt og kontroll
• art 30 Protokoll over behandlingsaktiviteter

• Prosjektleder
– Vurdere om prosjektet krever en nærmere utredning av 

personvernkonsekvensene 
• Data Protection Impact Assesment (DPIA) – rådføringsplikt med PVO (art 35)

• Personvernombud
– Involveringsplikt 

• involveres på riktig måte og i rett tid i alle spørsmål som gjelder behandling 
av personopplysninger (art 38 nr 1) 

– Rådføringsplikt for enkeltprosjekter

Praktiske konsekvenser?



Behandling av personopplysninger, 
uten samtykke, for vitenskapelige 
eller historiske formål i følge med 
minst ett annet kriterium. 
For eksempel behandling av 
helseopplysninger for 
forskningsformål uten den 
registrertes samtykke. 

Datatilsynets liste for når DPIA er et krav



Hva består 
så en 
DPIA av?

Denne innholdsfortegnelsen
er hentet fra Helse Bergen sin
mal for forskningsprosjekter

Mye vil allerede ha sin plass i 
prosjektsøknaden og søknaden
til REK



Personopplysninger behandles uten rettsgrunnlag

Det samles inn mer informasjon enn nødvendig

Den registrerte får ikke nok informasjon

Typiske DPIA funn



«Fritak fra samtykkekravet er ikke det samme som fritak fra informasjonsplikten. 
Hver deltaker har krav på informasjon om retten til å reservere seg mot 
registreringen av ens personlige opplysninger. Det er institusjonen (her Helse 
Stavanger HF) som skal vurdere om kravet etter personvernforordningen artikkel 14 
nr. 5 bokstav b for fritak fra informasjonsplikten er oppfylt. Det må altså enten (1) 
være umulig eller innebære en uforholdsmessig stor innsats å gi individuell 
informasjon, eller (2) forpliktelsen om å gi informasjon vil gjøre det umulig eller i 
alvorlig grad hindre formålet med behandlingen av personopplysningene å oppnås. 
Selv om man innvilger fritak fra å gi individuell informasjon til deltakerne, er man 
fortsatt forpliktet til å gjøre informasjon om prosjektet offentlig tilgjengelig»

«REK vest finner at de etiske sidene ved å ikke informere de pårørende er små satt i 
forhold til prosjektets nytteverdi. REK vest har dermed ingen etiske motsigelser mot 
at et slikt fritak fra informasjonsplikten blir gitt. Det er opp til forskningsansvarlig å 
vurdere om kravene i personvernforordningen for å innvilge fritak er oppfylt»

REK



Borgerne er i realiteten maktesløse overfor overvåkningen. EUs 
databeskyttelse er ingen løsning, sier Edward Snowden

Problemet er ikke å beskytte data, 
men at de overhodet blir samlet inn

Dataminimering: variabellisten relevant og nødvendig for 
å oppnå formålet - svare ut forskningsspørsmålet?

Stavanger Aftenblad 16.NOV.2019  J. Bostrup




