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Registerinnsyn

➢Se de opplysninger som er registrert om meg

➢Se hvem som har sett på/hatt tilgang til opplysninger som 

er registrert om meg

➢Se hvem som har fått utlevert (kopi av) opplysninger som 

er registrert om meg

➢Melde feil om registrerte opplysninger 

➢Anmode om sletting av opplysninger

➢Stille spørsmål

➢Be om at opplysninger sperres for helsepersonell

➢Gi og trekke samtykke

➢Sende og motta samtykkeforespørsler

➢Sette eller oppheve reservasjon

➢Sette eller oppheve tilgangsbegrensning

Hvilken funksjonalitet finnes?

Personverninnstillinger

Registerinnsyn og personverninnstillinger på Helsenorge
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• Funksjonalitet for innbyggere – alt samlet på ett sted – enhetlig 

• Noen registre – tilgjengelig for alle innbyggere

• Andre registre – kun tilgjengelig for de som er oppført

• Ulike tekniske grensesnitt og integrasjonsmetoder som registereierne kan velge mellom

• Støttet aktører med å koble seg på og ta dette i bruk

• Fleksibel løsning – enkelt og raskt å koble på flere registre for innsyn og 

personverninnstillinger

Hvordan fungerer det?

Registerinnsyn og personverninnstillinger på Helsenorge



Registerinnsyn 

- kjedelig GDPR-krav? 
(innbyggers rettigheter og registereiers plikter) 

– eller noe mer?





MS-registeret 

Innsynsløsning som gir merverdi til de som er 

registrert

• Grafisk fremstilling av sykdomsforløpet basert 

på data i registeret

• Kan se og følge med på effekten av 

behandlingen gjennom innsynsrapporten



Det er nå 21 registre som tilbyr innbygger innsyn i egne opplysninger via Helsenorge

Registereier Register

St. Olavs Norsk hjerteinfarktregister
St. Olavs Norsk ryggmargsskaderegister
St. Olavs Norsk karkirurgisk register
St. Olavs Norsk kvalitetsregister øre-nese-hals
St. Olavs Norsk hjerneslagregister
OUS Norsk hjertekirurgiregister
OUS Nasjonalt traumeregister
SUS Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler
Haukeland Norsk multippel sklerose register & biobank
Helse Bergen Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge
Helse Bergen Norsk kvalitetsregister leppe-kjeve-ganespalte
Helse Bergen Norsk Kvalitetsregister for artrittsykdommer
Helse Bergen Norsk intensivregister
Helse Bergen Norsk pandemiregister
Hdir Helsedirektoratets pasient- og brukerregistre (Norsk Pasientregister/Kommunalt pasientregister)
Hdir Rehabiliteringsregisteret
FHI Medisinsk fødselsregister
FHI Nasjonalt vaksinasjonsregister
FHI Meldingssystem for smittsomme sykdommer
NHN Kjernejournal
NHN Reseptformidleren

Det er flere registre som er i prosess og planlegger å koble seg til innen utgangen av 2021

Oversikt

Registerinnsyn på Helsenorge
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➢ Gi og trekke samtykke

➢ Sende og motta samtykkeforespørsler

➢ Sette eller oppheve reservasjon

➢ Sette eller oppheve tilgangsbegrensning

Hvilken funksjonalitet finnes?

Personverninnstillinger

Registerinnsyn og personverninnstillinger på Helsenorge
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Tydelig inngang til hvor 
innbygger finner 
personverninnstillinger 
knyttet til forskning, 
screening og helseregistre 

Ny inndeling av personverninnstillinger



Alle samtykker og 

reservasjoner innbygger 

kan ta stilling til vises i en 

samlet oversikt  

Ny samlet oversikt



Tekniske grensesnitt mot PVK 

Samtykkeforespørsel til innbygger

Registrering av avgitt eller endret samtykke/ reservasjon

Abonnent/replikering av endringer på en innstilling

Helse 

Norge
Innbygger samtykker

Melding om oppføring eller detakelse

Forespørsel om status på innstilling

Aktør

• Samtykker og reservasjoner gitt hos aktører kan registreres til PVK

• Aktør kan abonnere på endringer innbygger gjør via Helsenorge

• Aktør kan spørre PVK om en bestemt innbygger har satt en innstilling eller hvilke innbyggere som har 

innstillingen

• En aktør kan melde fra at en innbygger er oppført i et register eller deltaker i et program 

• En aktør kan sende samtykkeforespørsel til innbygger via Helsenorge 



Det er flere registre som tilbyr innbygger å gi/trekke samtykke eller sette/oppheve reservasjon via Helsenorge

Registereier Innstillinger 

Hdir

Helsedirektoratets pasient- og brukerregistre (Norsk Pasientregister/Kommunalt pasientregister)

- Reservasjon mot utlevering med fødselsnummer fra KPR
- Reservasjon mot utlevering til bestemte formål fra KPR
- Reservasjon mot oppbevaring av opplysninger i KPR

OUS
OUS Nyfødtscreening Biobank
- Samtykke til lagring av blodprøver til nyfødtscreening

Helse Bergen
Norsk Pandemiregister 
- Reservasjon mot lagring av personopplysninger i Norsk Pandemiregister

Helse Bergen
Norsk diabetesregister for voksne
- Reservasjon mot lagring av personopplysninger i Norsk diabetesregister for voksne 

NHN
Kjernejournal
- Reservasjon mot å ha en kjernejournal

KRG
Tarmscreeningsprogrammet (kommer vår 2022) 
- Reservasjon mot lagring av negative funn  

Oversikt

Personverninnstillinger på Helsenorge



Vi er veldig fornøyd med å være koblet på denne løsningen 

og har allerede hatt god nytte av den. 

Eksempelvis på nytte så sendte vi ute en melding til ca

15.500 pasienter med diabetes nylig at de står i registeret 

vårt og at de har mulighet til å reservere seg (dette grunnet 

at registeret ble reservasjonsbasert i november 2020). I 

løpet av en dag hadde ca 140 pasienter reservert seg på 

Helse Norge via løsningen og vi hadde ingen henvendelser 

på at dette på noen måte var vanskelig. 

Diabetessykepleier, Norsk diabetesregister for voksne

Reservasjonsløsning - erfaringer



Jeg synes det virker veldig bra. Har inntrykk av at pasientene også 
synes det. Vi har jo en god del som har reservert seg den veien og 
jeg har ikke fått noen henvendelser på at de ikke får det til. Tror 
det er viktig at vi har lagt lenke til det på hjemmesiden vår. Da er 
det lett å finne.

Det er også tidsbesparende for oss og tryggere enn om de skal 
ringe eller sende oss brev.

Seksjonsleder, Norsk diabetesregister for voksne



Påkoblingen og godkjenningsprosessen 

synes jeg var ryddig og grei. 

API'et mot PVK er enkelt og funksjonelt. 

Tommel opp fra meg, sjeldent det går 

så greit som dette

Systemutvikler, DIPS - Noklus diabetesregister



Konsept | Brukerreise: Deltakelse i forskning

24

Bli med

Samtykke til å delta i 
forskning; tilgang til 

samtykkestatus i etterkant

Gjennomføre 
undersøkelse

Bidra med målinger, 
biologiske prøver eller 

helseopplysninger

Motta tilbakemelding

Motta svar på målinger, 
prøver og prøveresultater

Dele resultater

Dele målinger og 
prøveresultater med 

behandler

Søke informasjon; 
om prosjekt

Søke informasjon om 
forskningsprosjekt og 
forskningsresultater

Avslutte deltakelse

Trekke samtykke til 
deltakelse i forskning

Bli rekruttert

Motta invitasjon til å delta i 
forskning; initiert av prosjekt, 

behandler eller innbygger 
selv

Forskningsdeltaker
Søke informasjon; 

personlig

Søke informasjon om egen 
involvering; prøver, prøve-

svar, biologisk materiale mm.

Mulig digitalt kontakt-
punkt på Helsenorge



For å få mer informasjon og komme i gang – ta kontakt med:

ide-ogbestillingsmottak@nhn.no

Interessert?




