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Økte krav til håndtering av sensitive data

• GDPR – ny Personopplysningslov i juli 2018
• Økt institusjonelt ansvar
• Fokus på IT-sikkerhet

• Infrastruktur (ikke bruk av åpne skyløsninger)
• IT-verktøy (innebygd personvern, to-faktor autentisering). 

• Datatilsynet kan gi gebyrer på opptil fire prosent av en virksomhets årlige, globale 
omsetning.

• European Data Protection Board (EDPB)

• Helseforskningsprosjekter med bruk av sensitive data:
• Krever REK-godkjenning
OG
• Institusjonell godkjenning vedrørende datahåndtering



Åpen forskning



Forsvarlighet

• Helseforskning er regulert i internasjonale og nasjonale reguleringer. Et grunnleggende 
lovkrav til all helseforskning som inkluderer mennesker og helseforskningsdata er at den 
skal være forsvarlig, jf. helseforskningsloven §§ 5 og 22. Forsvarlighetsplikten i 
forskning gjelder i alle faser av forskningen og det skal innhentes forhåndsgodkjenning 
fra regionale forskningskomiteer (REK).  

• Forsvarlighetsplikten begrunner at forskningsresultater skal dokumenteres og 
publiseres. Ny medisinsk kunnskap av betydning for mennesker skal deles og være 
etterprøvbart for å kontrollere at den ikke er basert på uriktige tolkninger eller bevisst 
manipulering av data.



Datahåndtering ifbm helseforskning - hva er problemet?  
–usikkerhet og ulik praksis

• Kompliserte vurderinger, avveie flere lovverk.

• Forskjeller mellom institusjoner, sektorer og regioner i Norge og forskjeller 
internasjonalt

• Medfører samarbeidsutfordringer og forsinkelser

• EU i tenkeboksen mtp retningslinjer for helseforskning i relasjon til GDPR
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Riktig balanse mellom åpenhet og personvern 

• Forskere ønsker:
• God, sikker og funksjonell infrastruktur med mest mulig «innebygd personvern»

• Pågående prosjekt i Helse Sør-Øst
• Klare og enkle regler og retningslinjer for datalagring, -håndtering, innsyn i og deling 

av data
• Krav til samtykker avklart
• Skydeling og tilgang til Web-basert  programvare, ev analyse 

• Samfunnet ønsker også:
• Oversikt over hvor og hvordan data lagres og deles
• Unngå lagring av data på usikre områder
• Sporing
• Dataminimalisering



Håndtering av sensitive data 

• Anonyme data

• Sensitive personopplysninger (særlige kategorier av personopplysninger samt personopplysninger om 
straffedommer og lovovertredelser mv)

– Direkte personidentifiserbare data (navn, fødsels-/personnummer eller andre personentydige kjennetegn)

– Indirekte identifiserbare data: En person vil være indirekte identifiserbar dersom det er mulig å identifisere 
vedkommende gjennom bakgrunnsopplysninger som for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning 
kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, diagnose, etc. Eks: genomdata

– Pseudonymiserte data: Opplysningene er pseudonymiserte dersom direkte identifiserbare data er erstattet av en 
kode (koblingsnøkkel). 

– Avidentifiserte data benyttes ikke lenger (?)

– «Anonyme på forskers hånd» benyttes ikke lenger 



• Fokus på håndtering av pseudonymiserte helseforskningsdata

• Fokus på klinisk forskning, ikke på epidemiologisk eller stor-
register forskning

• Dialog med HOD og KD, Datatilsynet, Direktoratet for e-helse, H-
dir, UNIT, REK-ene/NEM, FHI, NFR, Kreftforeningen, EU (BBMRI-
ERIC, Code of Conduct arbeid) mfl

• Presentert i diverse møter

• Rapportutkast levert 1. juli 2019

• Nå: juridisk gjennomgang (OUS og UiO)

• Skal godkjennes av Datatilsynet og H-dir i etterkant

Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av norm for håndtering av 
helsedata i forskning - sektorovergripende

Arbeidsgruppe:
• Erlend B. Smeland, OUS/HSØ
• Øystein Krüger, HSØ
• Jens Petter Berg, Prodekan forskning, UiO
• Pål Romundstad, Prodekan forskning, NTNU
• Johanna E. Sundby, Prodekan forskning, UiT
• Marta Ebbing, Fagdirektør, Helse Bergen

• Wenche Reed, OUS/HSØ
• Torunn Berge, HSØ



Pseudonymiserte 
helseopplysninger

Lund-Johansen 13

Navn erstattes med kode
«nøkkel» til navn 

oppbevares separat/sikret



Ulike faser i håndtering/deling av data



Pasient ID 
Helgenom sekvenseringsdata

Western blott, flow 
data, etc

Må direkte pasientidentifiserbare og pseudonymiserte labdata
håndteres på samme måte?



Gruppen foreslår følgende tre kategorier for helseforskningsdata:

• Røde data («red»): Høy risiko

• Gule data («amber»): Moderat risiko

• Grønne data («green»): Minimal risiko

Det er for de fire universitetene utviklet en klassifisering av data samt en lagringsguide som er basert på 
UFS136 med fire kategorier (grønn, gul, rød og svart).  

Risiko (sannsynlighet x konsekvens)
Ulike datasett har ulik sannsynlighet for bakveisidentifisering og ulik 
konsekvens/alvorlighet dersom de knyttes til individ etter pseudonymisering





Rød kategori
Begrenset tilgang

• Direkte personidentifiserende kjennetegn som navn, fødselsnummer eller andre direkte

gjenkjennbare tegn knyttet til personen

• Remissenummer, bostedsadresse, epostadresse og informasjon om helseforhold,

familieforhold eller livsstils-parametre

• Alle typer identifiserende sekvensbaserte data, både genetiske, epigenetiske and

metagenomiske data, herunder matrisebaserte data



Grønn kategori
Pseudonymiserte data kan deles åpen i publikasjoner

Kliniske data:

Somatiske opplysninger (diagnose, sykdomslokasjon, grad/stadium), Operasjonstekniske opplysninger (reseksjonsbeskrivelse (R-status), planlagt/Ø-hjelp, operasjonsteknikk), 
Operasjonspreparatopplysninger (ischemitid, størrelse), Pasientbehandlingsopplysninger ihht gjeldende retningslinjer (prøvetakingsprotokoll, medikamenter, stråledoser etc), 
Generelle oppfølgingsdata (intervall, endepunkt), Alder, kjønn (Hvis relevant)

Laboratoriedata:

Klinisk kjemi: Eksempler: Nivåer av biomarkører, serumproteiner, elektrolytter, lipider, blodsukker, leukocytter, trombocytter etc, kreatinin etc. Det er type data som betyr noe, ikke 
målemetoden. Eksempler: ELISA, western blotting. Svar fra diagnostisk patologi: Diagnose, bilder av snitt, immunhistokjemi, immunfluorescens, bilder av celler, flow cytometri analyse 
av enkelt celler, Flow cytometri analyser: F.eks immunofenotyping av leukemier, Immunologi: antistoff-målinger (eks. mot infeksiøse agens, auto-antistoffer, HLA-antistoffer), 
vevstype, DNA-sekvenser som ikke forventes funnet i helgenomdata; eksempler: somatiske genvarianter (f.eks. mutasjoner i kreft), immun-celle-reseptorer. DNA-sekvenser som ikke 
er unike for eksempel enkeltpolymorfismer. Data for nivåer av DNA, RNA og protein som ikke inneholder informasjon om sekvens som kan være unik for et individ. (f.eks RNA-seq
med ekspresjonsnivåer i form av tall, ikke sekvens.

Bildedata:

Bildedata der alle direkte og indirekte personidentifiserende kjennetegn er fjernet, herunder fjerning av fjes, kjennetegn på hudoverflate (tatoveringer) eller andre tilsvarende 
personkarakteristika.  For tilhørende tekstfil som inngår i bildeinformasjonen (såkalt ‘DICOM-header’), gjelder fjerning eller endring av alle verdier under emneknaggene ‘General’, 
‘UID Anonymity’ og ‘Patient Anonymization’ iht: https://www.dicomlibrary.com/terms-of-service/

Genomikkdata:

Kopitall (DNA), RNA-ekspresjonstall (counts), segmentinformasjon og andre datatyper som ikke angir sekvensdata

Somatiske sekvenseringsdata, der kjent kimbaneinformasjon er filtrert vekk (men håndteringen i forkant er sensitiv)

Dataminimerte og aggregerte sekvensdata.

Sannsynlighet for identifisering er liten dersom 
koblingsnøkkelen oppbevares forsvarlig og adskilt fra 
opplysningene. 
I sannsynlighetsvurderingen må det også tas hensyn til om 
det eksisterer åpent tilgjengelig overlappende data som 
muliggjør bakveisidentifisering.

https://www.dicomlibrary.com/terms-of-service/


Gul kategori
Sikker lagring og håndtering, kan deles under visse vilkår

Kliniske data:

• Dato/tidspunkt (diagnosetidspunkt, behandlingstidspunkt, oppfølgingstidspunkt, fødselsår)

• Annen pasientinfo (alder, kjønn, etnisitet, bosted (postnummernivå))

• Detaljerte oppfølgingsdata (komplikasjoner)

• Relaterte helseforhold (tidligere diagnose, relaterte medikamenter/annen konfunderende behandling)

• Livsstils parametere som er relatert til studien (vekt, røykevaner, kosthold, etc) 

• familieforhold/familiehistorikk (f.eks. relasjon mellom prøver i samme serie)

Bildedata:

Bilder av hodet kan ved lett tilgjengelig programvare la seg rekonstruere til 3-dimensjonale (3D) modeller hvor rekonstruksjonen i større eller mindre grad 
gjenspeiler en persons ansiktstrekk. Nøyaktigheten av en slik rekonstruksjon avhenger av kvaliteten på bildedataene og metoden som brukes for å lage 3D 
modellen. For radiologiske bilder vil dette i første omgang være gjeldende for avbildning med Magnetisk Resonans (MR) og computertomografi (CT). 
Kvaliteten på bildedata som skal være aktuelle for ansiktsfjerning er definert ved av bildeoppløsningen har en oppløsning på mindre enn 2millimeter i 
minimum to dimensjoner. Se også følgende referanser: 

For MR: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2504704/

For CT: https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.13.10608

Genomikkdata:

Diagnostiske kimbaneprøver (translokasjoner, kromosomundersøkelser etc) som angir sjeldne begivenheter?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2504704/
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.13.10608


Rettslig grunnlag for håndtering av personopplysninger

• Opplysninger som kan føres tilbake til en person (personopplysninger) og som er knyttet 
til helse og genetikk, jf. helseforskningsloven § 4, kan behandles når det foreligger et 
rettslig grunnlag. Det er i all hovedsak tre ulike rettsgrunnlag:

– Samtykke

– Forholdsmessighetsvurderinger formulert som unntak fra samtykke og taushetsplikt

– Nødrett



Krav til samtykke

• Nye prosjekter: spesifikt samtykke til datadeling og publisering kreves

– Pseudonymiserte helseforskningsdata i laveste risikokategori kan som hovedregel deles 
åpent i forbindelse med publisering i tråd med rettslig grunnlag og under forutsetning av at 
kodenøkkelen er sikkert håndtert, adskilt fra de øvrige helseforskningsdataene. 
Personidentifiserbare forskningsdata kan kun publiseres dersom forskningsdeltakeren har 
samtykket til dette. 

– Misforståelse at kun anonyme/aggregerte data kan deles, inkludert publiseres.                       

• Overgangsordninger for pågående prosjekter

• Felles samtykkemal fra REK

• Tilgjengeliggjøring av data for redaktører og fagfeller før publisering krever ikke spesifikt 
samtykke



DPIA (data protection impact assessment, 
personvernkonsekvensvurdering)

• Vurderes for alle prosjekter med sensitive data

• DPIA ved annen institusjon ved multisenterstudie skal i hovedsak 
ansees tilstrekkelig

• Felles maler og veiledere



Deling av data ved forskingssamarbeid

• Samarbeid 

– Tilgang til data og analyse innenfor sikker sone

– Utlevering av data (innad i EU vs ikke-EU-land)

▪ Hvordan utveksle data?

▪ Erfaringsdeling av risikoanalyser (for eksempel samarbeid med USA-institusjoner). Avtaler

• Tilgjengelighet for gjenbruk

– GDPR-kompatible repositorier? (Are Requirements to Deposit Data in Research Repositories Compatible With the

European Union's General Data Protection Regulation? Deborah Mascalzoni, PhD*; Heidi Beate Bentzen, Annals of Internal

Medicine © 2019)

– Åpne løsninger



Åpen tilgjengeliggjøring omfatter, i tillegg til data som tilgjengeliggjøres som del av en 
publikasjon, også data som lagres i en åpent tilgjengelig database.  Gruppen har ikke gått 
nærmere inn på arkivering og deling av utfyllende rådata knyttet til publikasjoner, inkludert 
lagring i ulike typer repositorier/dataarkiv.



IKT-infrastruktur og IKT-sikkerhet

• Det er behov for en styrket IKT-infrastruktur for forskning som gjør det enklere for forskere å gjennomføre 
forskningsprosjekter med samtidig ivaretagelse av personvern og informasjonssikkerhet. Slik infrastruktur 
bør ha ulike lagrings– og analyseområder (soner) for differensiert håndtering av ulike typer 
helseforskningsdata. 

• IKT-infrastrukturen må i tillegg til innebygde personvernløsninger også tillate sikker overføring av data 
mellom institusjoner, og det bør legges til rette for sikker bruk av web. Tilgang til web/skyløsninger bør gis 
i definerte områder.

• Det må planlegges for utvikling og tilpasninger av sikre IKT-løsninger for helseforskningsprosjekter fordi 
moderne helseforskning ofte krever stor datalagrings- og analysekapasitet, som utfordrer eksisterende 

infrastrukturer.



Ulike faser i håndtering/deling av data



Hva sier pasientene?



Håndtering av sensitive data  - bedre IKT-infrastruktur

Helseanalyseplattformen er ikke løsningen på kort sikt

– Lokale kvalitetsregistre og forskningsregistre blir ikke inkludert på lang tid 
(OUS vel 4000 slike registre)

– Det meste av klinisk rettet forskning som publiseres benytter slike registre



Nasjonal harmonisering

• Foreslår nasjonal veileder 
harmonisert med EUs retningslinjer, 
evt. knyttet opp mot Normen 
(Direktoratet for e-helse)

• Foreslår nasjonalt forum for 
harmonisering av datahåndtering 
forankret til fagdirektørene i RHFene



Videre arbeid

• Utkast levert til Helse Sør-Øst på vegne av sektorene  juli 2019

• Samlet juridisk gjennomgang OUS og UiO

• Behandles i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst-UiO 29 november

• Videre forankring i RHF-ene og universitetssektoren

• Formell dialog med Datatilsynet og Helsedirektoratet

• Utarbeidelse av veileder koblet til «Normen»?

• Dialog med EU-prosesser (Code of Conduct)



Det overordnede prinsipp for tilgjengeliggjøring og deling av 
forskningsdata, herunder publisering, er at data skal være så åpne som 
mulig, og så lukkede som nødvendig. 





Scientists at Amgen were able to reproduce 
findings in only 11% of 53 published papers.

2012: Science reproducibility crisis

Etterprøvbarhet viktig




