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Rettslig utgangspunkt 

• Taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21 gjelder 
både for  

• den som behandler helseopplysninger i klinisk praksis (dvs. 
etter pasientjournalloven) og  

• i helseregister (dvs. etter helseregisterloven) 

     (pasientjournalloven § 15 og helseregisterloven § 17) 

Det betyr at: 

• den som har opplysningene ha hjemmel for å levere dem 
ut 

• den som mottar opplysningene må ha et rettslig grunnlag 
for å behandle dem 

    (følger av helseregisterloven § 6) 

 
Innsamling  

Registrering, 
sammenstilling, 

lagring  
Utlevering 



Helseopplysninger og anonyme opplysninger 

Anonyme 

opplysninger 

Personentydige 

kjennetegn er fjernet, 

slik at opplysningene 

ikke lenger kan knyttes 

til en enkeltperson.  

 

Dvs. det eksisterer ikke 

en koblingsnøkkel 

 

Helseregister: Registre, fortegnelser 
m.v. der helseopplysninger er lagret 

systematisk slik at opplysninger om den 
enkelte kan finnes igjen 

(helseregisterloven § 2 d) 

Helseopplysninger: 
taushetsbelagte 

opplysninger etter 
helsepersonelloven § 21 
og andre opplysninger 

og vurderinger om 
helseforhold eller av 

betydning for 
helseforhold, som kan 

knyttes til en 
enkeltperson  

(helseregisterloven § 2 a) 

Indirekte 
identifiserbare 

helseopplysninger: 
helseopplysninger der 
navn, fødselsnummer 

og andre 
personentydige 

kjennetegn er fjernet, 
men hvor opplysningene 

likevel kan knyttes til 
enkeltperson 

(helseregisterloven § 2 b) 

Helseregisterloven 

gjelder ikke  



Innsamling 
Registrering, 

sammenstilling, lagring Utlevering 

Helseforetak 

 

 

 

Samtykke 

 Samtykke 

 unntak fra taushetsplikt  

(i lov eller forskrift) – eks.: 

- Helsepersonelloven 26 

- Dispensasjon fra taushetsplikt 

etter helsepersonelloven § 29 b 

- Helseregisterloven § 13 og 

registerforskriftene 

 Konsesjon – helseregisterloven § 7 

 Lovhjemmel og forskrift  

– helseregisterloven §§ 8 til 11 

       ----------------------------------- 

 Virksomhetsintern kvalitetssikring 

– pasientjournalloven § 6 jf. 

helsepersonelloven § 26 

Journal 



Hjemmelsgrunnlag for behandling av helseopplysninger i 
helseregistre etter helseregisterloven 

§ 6 Alminnelige vilkår 

§ 7 

Konsesjon 

 

Etter vedtak fra 

Datatilsynet 

 

 

 

 

 § 8 Vilkår  for etablering av helseregistre ved forskrift  

(krav til innholdet i forskriften) 

§ 12 

Helsearkivregisteret 

-Avdøde pasienter 

-Riksantikvaren 

 

§ 9 

Samtykkebasert 

eller uten 

direkte person-

identifiserende 

kjennetegn 

§ 10 

Ikke 

samtykkebasert, 

men med 

reservasjonsrett 

 

§ 11 

Lovbestemte 

helseregistre – 

uttømmende opplistet 

i bestemmelsen 

(ikke samtykke) 



Plikter for den databehandlingsansvarlige – 
rettigheter for den registrerte 

Sentrale plikter etter helseregisterloven: 

• Sørge for at helseopplysningene som behandles er relevante og 
nødvendige for formålet (§ 6) 

• Sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, herunder bl.a. 
tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll (§ 21) 

• Sørge for tilfredsstillende internkontroll, herunder dokumentere 
tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i loven. 
Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeidere hos 
databehandlingsansvarlig, hos eventuell databehandler og for 
tilsynsmyndighetene (§ 22) 

• Sørge for den registrertes rett til informasjon og innsyn (§ 24) 

• Sletting eller sperring av den registrertes opplysninger (§ 25) 
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