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GENERELT: 
 

 Forskerne må selv ta kontakt med Personvernombudet eller REK i den 
enkelte sak.  

 

 Personvernombudet vil kunne bistå den enkelte forsker i hele 
prosessen knyttet til innmelding av forskningsprosjekter. 
Personvernombudet er tilknyttet Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS (NSD).  
 

 Kontaktperson for Personvernombudet (KYD) har i hovedsak ansvar 
for å videreformidle informasjon fra Personvernombudet og holde 
institusjonen à jour når det gjelder rutiner for melding av prosjekter. 

 
 
 
PROSEDYRER: 
 

1) Ny Helseforskningslov av juli 2009 medfører at noen prosjekter 
skal meldes inn kun til REK, og ikke til NSD. 

 
Helseforskningsloven definerer medisinsk og helsefaglig forskning som: 
Forskning som involverer mennesker, humant biologisk materiale og 
helseopplysninger, og som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe 
tilveie ny kunnskap om helse og sykdom 
 
Det er formålet med prosjektet som avgjør – ikke hvem som gjennomfører det. 
 
Et forskningsprosjekt er altså ikke helsefaglig forskning i 
helseforskningslovens betydning fordi forskningen omfatter helse –og 
pasientopplysninger eller foregår innenfor helseforvaltningen, med mindre 
formålet er å frembringe ny kunnskap om helse og sykdom 
 
Eksempler på forskning som faller innenfor helseforskningsloven: 

 Forskning som for eksempel tar sikte på å undersøke hvordan ulike 
typer behandling av kreft har innvirkning på overlevelsesraten.  
 

 Enhver type klinisk forskning der en kartlegger pasienters/brukeres 
opplevelser, adferd, tenkning og holdninger, eller ser på effekt av ulike 
kliniske intervensjoner. 

 
 
Dersom prosjektet er meldepliktig kun til REK vil Personvernombudet 
fortsatt kunne bistå i utformingen av søknaden. 
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2) Prosjekter må ikke innmeldes til REK når formålet ikke er å 
frembringe ny kunnskap om helse og sykdom, selv om forskningen 
er gjennomført innen en helsefaglig setting. 

 
Eksempler på forskning som faller utenfor helseforskningsloven:  

 En forsker som intervjuer helsepersonell om ledelsen i et sykehus, vil 
være forskning som faller utenfor den nye helseforskningsloven. 

 

 Et annet eksempel er et prosjekt der formålet er å utforske hvilke 
strategier som kan brukes for å takle utfordringene stadig flere 
overvektige barn representerer. Dette skal gjennomføres ved å intervjue 
helseforskere, matvareprodusenter og byråkrater.  
 
 

 
OPPSUMMERT: 
 
Alle prosjekter er meldepliktige til NSD, såfremt de ikke: 
 

a) skal meldes til REK direkte, j.fr. ny Helseforskningslov eller  
 

b) omfatter anonyme opplysninger, dvs opplysninger som ikke på noe 
vis kan identifisere enkeltpersoner i et datamateriale, verken direkte 
gjennom navn eller personnummer, indirekte gjennom 
bakgrunnsvariabler, eller gjennom navneliste/koplingsnøkkel eller 
krypteringsformel og kode. Å anonymisere et datamateriale innebærer 
vanligvis å slette/makulere navnelister, og ev. kategorisere eller slette 
indirekte personidentifiserbare opplysninger). 

 
 
 
FORSLAG TIL FRAMGANGSMÅTE: 

 
- Er prosjektet mitt meldepliktig? Er det i så fall meldepliktig kun til 

REK eller kun til NSD? osv.  
 
I denne "jungelen" kan enhver gå seg vill. Rådet fra Personvernombudet 
er derfor: Ta kontakt med både REK Midt (se egen telefonliste på 
nettsiden) og Personvernombudet (via sentralbord 55 58 21 17) dersom 
man er usikker.  

http://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/komiteerogmoter/midt/sekretariat?p_dim=34989&lan=2&region=10797
http://www.nsd.uib.no/personvern/

