
  Veileder til Elektronisk meldeskjema 
Norge har fått nytt personvernregelverk. I artikkel 30 i den nye personvernforordningen, 
pålegges alle virksomheter i Norge å føre oversikt over enhver databehandlingsaktivitet 
de har ansvar for, herunder alle forsknings- og kvalitetsregistre. OUS er en stor 
virksomhet, og for å sikre en oppdatert oversikt, har vi utviklet et elektronisk 
meldeskjema i Nettskjema-løsningen til TSD ved UiO. Skjemaet vil erstatte de ulike 
Microsoft Word-baserte skjemaene som har vært i bruk ved OUS frem til nå. 
 
All relevant informasjon som meldes inn, blir lagt inn i en egen database i 
registerverktøyet Medinsight, og tilgjengeliggjort i form av en registeroversikt lagret på 
et mappeområde. Foruten å sikre at OUS følger loven, har meldeskjemaet flere fordeler 
for både melder og mottaker, herunder: 
 

1. Sikrer at sykehuset oppfyller kravene i ny personvernforordning (GDPR) 

2. Mer effektiv saksbehandling 

3. Kun ett skjema – ikke flere ulike som tidligere  

4. Ved hjelp av ruting/forgrening får melder kun relevante spørsmål 

5. Informasjon og hjelpetekst  gir melder veiledning underveis 

 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/personvernregelverket/om-personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/protokoll-over-behandlingsaktiviteter/
https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/
https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/
https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/
http://medinsight.no/


  
Hvordan håndteres din innsending? 

Når skjema er ferdig utfylt og du trykker send, 
blir skjemaet sendt til e-postadressen  
Personvern@ous-hf.no med alle vedlegg.  
Helseforskningsstudier blir også sendt  
til e-postadressen Godkjenning@ous-hf.no. 
 
Kort tid etter vil du motta en kvittering med  
fullt utfylt skjema til e-postadressen du  
oppga innledningsvis.  
 
I kvitteringen* er det en lenke til ditt  
svar. Ved å trykke på lenken får du  
tilgang til skjemaet og kan gjøre endringer 
dersom du oppdager feil eller vil supplere.  
 
 
*Hvis du leter etter kvitteringen i  e-postboksen din, er et tips at den alltid sendes fra adressen 
noreply@uio.no med et unikt referansenummer.  Søk på mailadressen eller 
referansenummeret i mailboksen din, så finner du kvitteringen. 

mailto:Personvern@ous-hf.no
mailto:Personvern@ous-hf.no
mailto:Personvern@ous-hf.no
mailto:Godkjenning@ous-hf.no
mailto:Godkjenning@ous-hf.no
mailto:Godkjenning@ous-hf.no
mailto:noreply@uio.no


  
Hvordan håndteres din innsending? – del 2 

Så snart skjemaet er sendt, vil saken bli fordelt til en saksbehandler. Du vil normalt 
få en tilbakemelding innen to uker. For opprettelse av/tilgang til mapper på 
K:\Sensitivt, vil tilbakemelding normalt gis ila tre dager.  
 
Er det feil/mangler i skjema eller det mangler informasjon, vil saksbehandler gi deg 
svar på e-post med beskjed om å rette opp dette i skjemaet.  



  
Hvordan håndteres din innsending? – del 3 

Så fremt din melding tilfredsstiller alle lovkrav og interne krav, vil saksbehandler sende deg en 
tilråding/bekreftelsesmail som vil arkiveres i arkivsystemet Public 360. Med mindre du har 
meldt inn et helseforskningsprosjekt som ikke er REK-godkjent enda, kan du nå gå i gang med 
prosjektet/registeret ditt.  
 
Informasjonen i meldeskjemaet vil overføres til OUS’ sin registeroversikt som ligger i 
Medinsight. For helseforskningsprosjektene vil informasjon automatisk hentes fra det 
nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin for å supplere søknaden. Dette for å sikre at 
allerede registrert informasjon, ikke må registreres flere steder enn nødvendig. OUS er 
lovpålagt å føre oversikt over all databehandling som utføres under vårt ansvar, jf. 
Personvernforordningen art. 30.  

https://www.cristin.no/om-cristin/


  
Skjemaets oppbygning og virkemåte – del 1 

Det elektroniske meldeskjemaet består av et sett sider med spørsmål som må fylles 
ut. Antall sider varierer avhengig av meldingstype. De ulike meldingstypene møter 
deg på første side av skjemaet, og er de følgende: 

Er du usikker på hvilket alternativ som er korrekt for din melding, finner du 
informasjon på Avdeling for informasjonssikkerhet og personverns informasjonsside 
for forskning og kvalitetssikring. Skulle du fortsatt være usikker kan du sende en 
henvendelse til personvern@ous-hf.no. 

https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/forskning-og-kvalitetssikring#intern-kvalitetssikring-med-hjemmel-i-pasientjournalloven-§-6-og-helsepersonelloven-§-26
https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/forskning-og-kvalitetssikring#intern-kvalitetssikring-med-hjemmel-i-pasientjournalloven-§-6-og-helsepersonelloven-§-26
mailto:personvern@ous-hf.no
mailto:personvern@ous-hf.no
mailto:personvern@ous-hf.no


  Skjemaets oppbygning og virkemåte – del 2 

Nederst i skjemaet finner du en grønn knapp som sender deg til neste side. Du kan 
også trykke Avbryt. 
Obs! Trykker du på avbryt eller lukker nettsiden vil ikke svarene dine bli lagret. Du 
vil bli spurt om du ønsker å gjøre dette dersom du forsøker. Husk dette, slik at du 
unngår å måtte fylle ut skjemaet flere ganger. 

Dersom du ikke får fullført meldingen, kan du mellomlagre svaret og utsette 
utfylling til senere. Oppgi e-postadressen din i dialogboksen du ser når du trykker 
på Lagre og utsett. Du vil så umiddelbart motta en e-post til adressen du oppga, 
som muliggjør reaktivering av meldingen. Løsningen lagrer skjemaet lokalt i din 
nettleser, og med det følger noen forutsetninger (utdypende informasjon her): 
 
1. Hele svarprosessen må gjennomføres i samme nettleser, 
2. På samme datamaskin 
3. Og skjema må ferdigstilles innen 30 dager. 

https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/svaring/lokal-lagring-av-svar.html


Enkeltvalg: her kan kun ett 
alternativ velges. Markeres med 
sirkel ved siden av hvert alternativ. 

Flervalg: her kan flere 
alternativer velges.  
Markeres med firkant ved siden 
av hvert alternativ. 

Skjemaets oppbygning og virkemåte – del 3 

Fritekst: her skriver du et tekstlig 
svar. 

Obligatoriske spørsmål: Spørsmål 
markert med rød stjerne er 
obligatoriske. Disse må besvares 
før du kan gå til neste side.  



Skjemaets oppbygning og virkemåte – del 4 

Vedleggsfelt: Her laster du opp 
det vedlegget som etterspørres. 
Hvis feltet er markert med rød 
stjerne, er det obligatorisk å legge 
ved vedlegget. 

Kommentarfelt: På siste side kan 
du skrive inn kommentarer eller 
tilbakemeldinger – både på 
meldingen og på skjemaet 
generelt. Vi ønsker å få en mest 
mulig effektiv meldingsprosess og 
tar i mot alt dere har på hjertet. 
 
Kommentarer, spørsmål og 
tilbakemeldinger kan også rettet til 
personvern@ous-hf.no 
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