
 

 
 
Kriterier for at nDay studien kan godkjennes 
som kvalitetsstudie 
 

En forutsetningen for at nDay kan gjennomføres som en kvalitetsstudie er at datainnsamlingen faller 

inn under helsepersonelloven § 26 eller 29 b:  

Den som yter helsehjelp, kan gi opplysninger til virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for 

å kunne gi helsehjelp, eller for intern kontroll og kvalitetssikring av tjenesten. Opplysningene skal 

så langt det er mulig, gis uten individualiserende kjennetegn. 

Med hjemmel i Helseregisterlovens § 36 jf. Personalopplysningsforskriftens § 7-1, kan Datatilsynet, 

ved det lokale helseforetakets personvernombud, frita for meldeplikt til Datatilsynet. Behandling og 

utlevering av person/helseopplysninger meldes kun til helseforetakets personvernombud.  

Dersom sykehuset har egen godkjent «Overordnet ernæringsstrategi» (som anbefalt) eller 

følger pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområde «Forebygging av underernæring» bør 

nDay kunne godkjennes som kvalitetsstudie ettersom spørsmålene i nDay samsvarer med 

registreringer og spørsmål som inngår i risikovurdering og oppfølging av pasienter i 

ernæringsmessig risiko eller er underernærte. 

For at nDay skal kunne gjennomføres som en kvalitetsstudie må den være i tråd med 

ovennevnte lover og forskrift. Det innebærer at følgende krav/retningslinjer må 

innfris: 

Innholdet i disse retningslinjene bygger på anbefaling fra IT-sikkerhetsleder/Personvernombud i Helse 

Bergen (2011), og revidert og godkjent av Sikkerhetssjef IKT/Personvernombud  ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge oktober 2013. 

Dersom det er ønskelig å forske på innsamlede data, må det søkes om godkjenning fra REK før 

forskningen starter.  

• Behandling av helse- og personopplysninger skjer i samsvar med og innenfor det 

formål som er oppgitt i meldingen. 

• Tilgangen til opplysningene skjer i overensstemmelse med 

taushetspliktbestemmelsene. 

• Data lagres avidentifisert i den internasjonale databasen for nDay. Koblingsnøkkel 

lagres kun på papir nedlåst på prosjektleders kontor. 

• Ved oppfølgingsundersøkelse 30 dager etter første kartlegging, slettes 

koblingsnøkkelen slik at opplysningene i den internasjonale database blir 

anonymisert. Når formålet med registeret er oppfylt sendes melding om bekreftet 

sletting til det lokale personvernombudet. 



• Prosjektet kvalifiserer ikke som medisinsk- og helsefaglig forskning slik det er definert 

i helsevernsloven, men kan bli publisert som ”sykehusets erfaring” eller i ”quality 

improvement reports” som for eksempel i British Medical Journal. Du kan også få en 

bekreftelse fra REK om at prosjektet ikke er fremleggingspliktig, dersom dette kreves 

av tidsskriftet. 

• Dersom formålet med studien/undersøkelsen og databehandlingen endres må 

personvernombudet ved ditt Helseforetak informeres om dette. 

• Kontaktperson for prosjektet skal hvert tredje år sende personvernombudet ny 

melding som bekreftelse på at databehandlingen skjer i overensstemmelse med 

opprinnelig formål og helseregisterlovens regler.   

 

 


