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[Sett inn databehandlingsansvarliges logo) 

Samtykkeerklæring  

Forespørsel om registrering i [sett inn navn på register]. 

Gi en kort beskrivelse av registeret [sett inn informasjon om bakgrunn, når registeret ble opprettet, 

hvilke godkjenninger registeret har,[F.eks. [Sett inn navn på register] har konsesjon fra Datatilsynet.], 

hensikten med registeret og hva de innsamlede opplysningene skal brukes til].[Sett inn aktuelt 

helseforetak] er databehandlingsansvarlig for registeret.  

Hva innebærer deltakelse i registeret for deg?  

I registeret skal det samles inn opplysninger om[forklar hvilke type opplysninger som vil bli registrert 

[fødselsnummer, diagnoser og behandlingen som blir gitt].][Dersom biologiske prøver (spytt, blod, 

urin m.m.) skal lagres i en biobank, må det fremkomme. [Biobanken er godkjent av Regional komité 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK-nr [tas med dersom dette er aktuelt].]  

Opplysninger samles inn ved at[sett inn informasjon om hvordan opplysningene vil bli samlet inn, for 

eksempel hentes fra journal og/eller egne undersøkelser]. [Dersom deltakelse eventuelt vil innebære 

avvik fra ordinær behandling må dette komme frem. Angi også ca. tidsbruk.] 

Mulige fordeler og ulemper med deltakelse i registeret 

Din deltakelse kan hjelpe oss å kvalitetssikre den behandlingen du får/har fått og [forklar kort 

hvordan denne kunnskapen kan brukes]. [Sett inn informasjon om mulige ulemper knyttet til 

deltagelsen.][Din deltagelse medfører ingen ulemper for deg utover at du kan bli kontaktet for 

supplerende opplysninger[tas med dersom dette er aktuelt].]  

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke samtykket.  

Det er frivillig å delta. Dersom du sier ja til å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side 

av denne informasjonen.  Det vil ikke ha noen betydning for ditt behandlingsopplegg dersom du ikke 

velger å la deg registrere.   

Selv om du sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake samtykket uten at det påvirker 

behandlingen du får. Hvis du senere ønsker å trekke deg kan du henvende deg til [sett inn navn på 

register og kontaktinformasjon].  

Hva skjer med innsamlete opplysninger om deg? 

Opplysningene som registreres om deg lagres elektronisk i en database som er godkjent av 

Datatilsynet. Databasen er sikret mot innsyn fra uvedkommende. Direkte identifiserbare 

opplysninger, herunder navn, fødselsnummer eller andre personentydige kjennetegn, lagres adskilt 

fra de øvrige opplysningene i registeret. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en 

navneliste. Bare autorisert personell tilknyttet registeret har adgang til navnelisten og kan finne 

tilbake til deg.  
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Opplysningene som lagres kan etter forholdene fremstå som indirekte identifiserbare. Opplysningene 

skal imidlertid bare håndteres av autorisert personell ved foretaket, og resultater fra studier mv. vil 

være anonyme. 

[Sett inn informasjon om hvor lenge opplysningene skal lagres.] [Dersom opplysningene skal lagres 

på ubestemt tid må dette angis.] [Det må fremgå at lagringstiden avhenger av gyldig konsesjon fra 

Datatilsynet.] Alle data vil bli slettet når konsesjonen opphører [sett inn eventuelle avvik fra dette].  

[For register med nasjonal status: Det vil bli utarbeidet årlige nasjonale rapporter fra registeret. 

Resultater vil også publiseres fortløpende på fagmøter og i nasjonale og internasjonale medisinske 

tidsskrifter. Resultater basert på analyser fra registeret vil ikke kunne tilbakeføres til enkeltindivider.] 

Ved å delta, samtykker du også til at opplysningene kan utleveres til forskning i Norge og utlandet 

[angi til hvilket land]. [For utlevering av opplysninger til land som ikke er medlem av EU/EØS: angi til 

hvilket land.] [Dette kan være land med lover som ikke tilfredsstiller europeisk 

personvernlovgivning.] Koden som knytter deg til dine personidentifiserende opplysninger vil ikke bli 

utlevert.  

Sammenstilling med andre registre 

For forskningsformål kan det være aktuelt å sammenstille (koble) informasjon fra registeret med 

andre opplysninger fra sykehusets pasientjournal og fra følgende andre offentlige registre: [Sett inn 

hvilke helseregistre dette gjelder]. [Hvis aktuelt: Koblinger mot Norsk Pasientregister og 

Reseptregisteret vil bli gjort regelmessig for å måle dekningsgrad og validitet i [Sett inn navn på 

register].] Alle slike sammenstillinger krever samtykke og/eller forhåndsgodkjenning av de offentlige 

instanser loven krever, for eksempel Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Datatilsynet og 

Helse- og omsorgsdepartementet.  

Din rett til innsyn og sletting av opplysninger 

Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å 

få rettet eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Du kan når som helst kreve at innsamlede 

biologiske prøver [stryk prøver hvis det ikke er relevant]og opplysninger om deg blir slettet fra 

registeret, uten at du må oppgi noen grunn. Sletting av data og biobankmateriale [stryk 

biobankmateriale hvis det ikke er relevant] vil ikke innebære sletting fra anonymiserte forskningsfiler 

som allerede er benyttet i forskning.  

Personvern  

All informasjon vil bli behandlet med respekt for personvern, og i samsvar med lover og forskrifter. 

Videre behandles all informasjon konfidensielt, og alle som arbeider med registeret har taushetsplikt 

om forhold de får kjennskap til.  

Forskningsprosjekter 

Alle forskningsprosjekter må godkjennes av Den regionale komité for medisinsk forskningsetikk (REK) 

og evt. andre offentlige instanser som loven krever. Når et prosjekt er godkjent, vil du finne 

informasjon på www.[sett inn internettadresse]. 

http://www.[sett/
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Skjema for samtykke  

- Voksne over 16 år 

 
Register 

[Sett inn navn på register]  

Registeransvarligs navn 

 

 

Klinikk/avdeling 

 

 

Jeg samtykker herved til at prøver og [slett om ikke aktuelt] opplysninger om meg kan registreres i             

[navn på register], for kvalitetssikringsformål og fremtidig forskning innenfor dette området.  

Navn med blokkbokstaver 

 

 

 

Fødselsnummer (11 siffer) 

 

Dato 

 

 

 

Underskrift 

Fylles ut av representant for registeret 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om [navn på register]: 

 

Navn med blokkbokstaver 

Dato 

 

 

 

Underskrift 

Eventuelle kommentarer: 
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Skjema for samtykke  

- Ungdom mellom 12 og 16 år 

 

Register 

[Sett inn navn på register] 

Registeransvarligs navn 

 

 

Klinikk/avdeling 

 

  

Jeg samtykker på vegne av ungdommen herved til at prøver og [slett om ikke aktuelt] opplysninger om 

ungdommen kan registreres i [navn på register], for kvalitetssikringsformål og fremtidig forskning 

innenfor dette området.  

Navn på ungdommen med blokkbokstaver 

 

 

 

Fødselsnummer på ungdommen (11 siffer) 

 

Dato 

 

 

 

Underskrift av foresatt Rolle (mor/far/verge) 

Fylles ut av representant for registeret 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om [navn på register]: 

 

Navn med blokkbokstaver 

 

 

 

Dato 

 

 

 

Underskrift 

Eventuelle kommentarer: 
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Skjema for samtykke  

- Barn under 12 år 

  

Register 

[Sett inn navn på register] 

Registeransvarligs navn 

 

 

Klinikk/avdeling 

 

 

Jeg samtykker på vegne av barnet herved til at prøver [slett om ikke aktuelt] og opplysninger om 

barnet kan registreres i [navn på register], for kvalitetssikringsformål og fremtidig forskning innenfor 

dette området.  

Barnets navn med blokkbokstaver 

 

 

 

Barnets fødselsnummer (11 siffer) 

 

Dato 

 

 

 

Foresattes underskrift Rolle (mor/far/verge) 

Fylles ut av representant for registeret 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om [navn på register]: 

 

Navn med blokkbokstaver 

 

 

 

Dato 

 

 

 

Underskrift 

Eventuelle kommentarer: 
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