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Formål med foredraget

Gi oversikt over og tydeliggjøre hvilke 
krav lovgivningen stiller til behandling av 
helseopplysninger til kvalitetssikring og 
forskningsformål («sekundærbruk»)

Gjennomgangen omfatter ikke de 
særlige reglene om bruk av humant 
biologisk materiale
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Utfordrende regelverk

EUs  nye Personvernforordning

Ny personopplysningslov

Helsepersonell-
loven

Pasient- og 
brukerrettighets-

loven

Spesialisthelse-
tjenesteloven

Helseforsknings-
loven

Pasientjournalloven

Helseregisterloven



Primærbruk - sekundærbruk – forskning

- yte,

- administrere, eller

- kvalitetssikre 

helsehjelp til 
enkeltpersoner

- statistikk

- helseanalyser

- forskning

- kvalitetsforbedring

- planlegging, styring og 
beredskap

- medisinsk og helsefaglig 
forskning på mennesker, 

humant biologisk 
materiale eller 

helseopplysninger

Formålet med behandlingen bestemmer hvilken lov du skal anvende 



Helseregister og helseopplysninger

Loven gjelder ikke
Anonyme 
opplysninger 

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)

Loven gjelder for
Avidentifiserte
opplysninger 



Samtykke

• Informert

• Frivillig

• Uttrykkelig

• Formkrav
– helseregisterloven - ingen formkrav, men bevishensyn tilsier at det bør 

være skriftlig

– helseforskningsloven – krav om dokumenterbart

– EUs personvernforordning – «ved en erklæring eller en tydelig 
bekreftelse»

Helseregisterloven § 2 bokstav f, 
Helseforskningsloven § 13

Personvernforordningen art 4 nr. 11



Rettslige betingelser
• Taushetsplikt gjelder alle som behandler 

helseopplysninger
– i klinisk praksis (pasientjournalloven § 15)  

– i helseregister (helseregisterloven § 17)

– i forskningsprosjekt (helseforskningsloven § 7

• den som har opplysningene må derfor ha 
lovlig adgang for å levere dem ut

• den som mottar opplysningene må ha 
hemmelsgrunnlag for å behandle dem
– helseregisterloven § 6

Innsamling 

Registrering, 
sammenstilling, lagring 
for kvalitetssikring eller 

forskning 

Utlevering



Helse-
tjeneste

Samtykke = hovedregel

 Konsesjon – helseregisterloven § 7 
(søknad til Datatilsynet)

 Direkte i lov og forskrift

• helseregisterloven §§ 8 til 11

• pasientjournalloven § 6 jf. 
helsepersonelloven § 26 
(virksomhetsintern kvalitetssikring 
– melding til personvernombud)

 Forhåndsgodkjenning fra REK til 
medisinsk og helsefaglig forskning -
helseforskningsloven § 33 (søknad til 
REK)

 Godkjenning» fra personvernombud 
(PVO) til forskningsprosjekt –
personopplysningsforskriften § 7-27 
(søknad til PVO)

 Til forskning - dispensasjon fra 
taushetsplikt etter helsepersonelloven 
§ 29 jf. helseforskningsloven § 35
(søknad til REK)

 Til kvalitetssikring - dispensasjon fra 
taushetsplikt etter  
helsepersonelloven § 29 b (søknad til 
Helsedirektoratet)

 Meldeplikt til sentrale helseregistre -
helseregisterloven § 13 og 
registerforskriftene  

 Til virksomhetens ledelse for 
kvalitetssikring - helsepersonelloven 26 

Samtykke = hovedregel

Lovhjemlet unntak fra taushetsplikt

Databehandleravtale

 Dispensasjon fra 
taushetsplikt (søknad til REK 
eller Helsedirektoratet i hht. 
hpl §§ 29 eller 29 b)

 Utlevering av indirekte 
identifiserbare 
opplysninger-
helseregisterloven § 20
(gjelder kun for helseregistre 
hjemlet i hrl § 11)

 Sammenstillings-
bestemmelser i de enkelte 
registerforskriftene

Innsamling
Registrering, sammenstilling, lagring 

for kvalitetssikring/forskning
Utlevering

Lovhjemlet unntak fra taushetsplikt

Hvis databehandler:



Helseregisterlovens system

§ 6 Alminnelige vilkår

§ 8 Vilkår  for etablering av helseregistre ved forskrift 
(krav til innholdet i forskriften)

§ 7
Konsesjon

Etter vedtak fra 
Datatilsynet

§ 9
Samtykkebasert 

eller uten direkte 
person-

identifiserende 
kjennetegn

§ 10
Ikke 

samtykkebasert, 
men med 

reservasjonsrett

§ 11
Lovbestemte 

helseregistre –
uttømmende opplistet 

i bestemmelsen

- ikke krav om 
samtykke

§ 12 
Helsearkivregisteret
-Avdøde pasienter

-Riksarkivaren er DBA

De fleste nasjonale 
medisinske 

kvalitetsregistrene

Befolkningsundersøkelser

Reseptregisteret, IPLOS, 
Abortregisteret m.fl.

Helsearkivforskriften

Ny forskrift for 
medisinske 

kvalitetsregistre under 
utarbeidelse av HOD

10 helseregistre med 
egne forskrifter

(NPR, 
Dødsårsaksregisteret, 
Kreftregisteret m.fl.)



• Forhåndsgodkjenning fra REK -
nødvendig og tilstrekkelig 
grunnlag for helseopplysninger i 
medisinsk og helsefaglig 
forskning (§ 33)

• Praktisk viktig unntak: 
Behandling av avidentifiserte 
helseopplysninger fra 
helseregistre etter 
helseregisterloven §§ 8 til 11

 krever ikke tillatelse fra REK – med 
mindre annet følger av 
forskriftene til registrene

Helseforskningsloven



Dispensasjon fra taushetsplikt 

• REK og Helsedirektoratet kan bestemme at 
helseopplysninger kan eller skal gis fra 
helsepersonell til bruk i henholdsvis forskning og 
kvalitetssikring (hfl § 35 og hpl § 29 b)

• Krav om interesseavveining

• REK og Helsedirektoratet kan sette vilkår for 
bruken

Søknad 
til REK

Behandling med grunnlag i 
helseregisterloven

(konsesjon, lov/forskrift)

Behandling med grunnlag i 
helseforskningsloven

(forhåndsgodkjenning fra 
REK)

Forskning



Nye personvernregler
• Forordning EU 2016/679 (GDPR):

– Begynner å gjelde i EUs medlemsland 25. mai 2018

– Erstatter nasjonal lovgivning - begrenset spillerom for nasjonale 
tilpasninger 

– Norge må vente på at forordningen innlemmes i EØS- avtalen

• Pga folkeavstemming i Liechenstein – tidligst 1. juli 2018

• Nasjonale lovendringer:

– ny personopplysningslov – Prop. 56L (2017-2018)

– justeringer i særlovgivning 

for helsesektoren i hovedsak tekniske endringer



GDPR gir ny praksis

• Ikke lenger krav til nasjonale forhåndsgodkjenninger
– Ikke lenger nødvendig å søke om tillatelser til å starte nye behandlinger

– Vil ikke være behov for å søke om endringer i allerede pågående behandlinger

• Etter forordningen må enhver behandling ha behandlingsgrunnlag 
etter artikkel 6 nr. 1, og vilkårene i et av unntakene fra forbudet mot 
behandling av særlige kategorier av personopplysninger må være 
oppfylt, jf. artikkel 9 nr. 2
– For behandling som er samtykkebasert – behandlingsgrunnlag i art 6 nr. 1 og art 

9 nr. 2 bokstav a åpner for behandling av helseopplysninger

– For behandling av helseopplysninger for forskningsformål som ikke er basert på 
samtykke – nødvendig med nasjonale lovbestemmelser som åpner for 
behandlingen

– Helsedirektoratets eller REKs lovhjemlede vedtak om dispensasjon fra 
taushetsplikt vil gi supplerende rettsgrunnlag

• Databehandlingsansvarlige må selv vurdere om behandlingen 
er tillatt



Sekundærbruk etter GDPR – forskning og 
kvalitetsregistre

• Hovedregel - gjenbruk av helseopplysninger krever 
(gyldig) samtykke eller hjemmel i lov – art 6(4)

• Foreligger ikke dette, kan opplysningene kun gjenbrukes 
til kompatible formål

• Forenlighetstest i art 6(4)

• Er formålet forenelig kreves ikke nytt behandlingsgrunnlag

• Arkivformål i samfunnets interesse, vitenskapelige eller 
historiske forskningsformål eller statistiske formål 
– forhåndsdefinert som forenlige behandlingsaktiviteter (fortale 

50)

– rettslig regulering i nasjonal rett for gjenbruk av 
helseopplysninger – ny personopplysningslov § 9



GDPR  - krav om forhåndsdrøftinger med 
Datatilsynet

• Databehandlingsansvarlig har påbud om å vurdere 
personvernkonsekvenser (art 35)

• Krav om forhåndsdrøftelse (rådføre seg med 
Datatilsynet) dersom konsekvensanalysen viser at 
behandlingen gir høy risiko (art 36)

– mulighet for Datatilsynet å stille ytterligere vilkår til 
behandlingen eller pålegge tiltak

– har i utgangspunktet frist på 8 uker for tilbakemelding –
kan forlenges med 6 uker - art 36 (2)



Konsesjon og melding
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/behandle-
personopplysninger/melding-og-konsesjon/

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/behandle-personopplysninger/melding-og-konsesjon/






www.kvalitetsregistre.no

Takk for oppmerksomheten!

http://www.kvalitetsregistre.no/

