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Formål
Som behandlingsansvarlig virksomhet har HVL informasjonsplikt overfor
forskningsdeltakere (de registrerte) i våre forskningsprosjekter. Person- og helseopplysninger
i forskning skal samles inn og behandles for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede
formål, og skal ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse. Behandlingen
skal, som hovedregel, være basert på et dokumentert samtykke fra forskningsdeltakerne.
Fravikelse fra samtykkeregelen kan kun gis i iht. Artikkel 6 i personvernforordningen.

Unntak fra samtykke
 Unntak fra samtykke kan kun gis i iht. Artikkel 6 i personvernforordningen og er aktuelt
for prosjekter som benytter opplysninger fra nasjonale registre (SSB), fra medisinske
journaler (i retrospektive studier) eller fra kilder på internett. Det er forventet at utvalget
informeres om behandlingen så lenge dette er praktisk mulig.
 Krav om skriftlig informasjon og dokumenterbart samtykke under feltarbeid kan være
vanskelig å oppfylle. Alternativer til samtykke i artikkel 6 kan benyttes i slike prosjekter.
Det er en forutsetning at det gis tilsvarende muntlig informasjon og at samtykke gis
muntlig der forsker/student er i kontakt med utvalget.
 Unntak fra samtykkebestemmelsene er basert på skjønn og avhengig av metode og type
utvalg. Fagansvarlig for forskningsetikk og personvern ved HVL kan veilede i slike
prosjekter.
 Unntak fra samtykke i helseforskning:
 For prosjekter som omfattes av helseforskningsloven er hovedregelen at det skal innhentes

samtykke. Dersom det skal forskes på humant biologisk materiale eller helseopplysninger
som allerede er innhentet, men uten å be om samtykke, må det søkes om dispensasjon fra
taushetsplikten, jf. helseforskningsloven §§ 15, 28 og 35. REK har også myndighet til å
vurdere dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning, jf. forskrift om delegering
av myndighet til REK etter helsepersonelloven § 29 første ledd og forvaltningsloven § 13
d første ledd.
 REK vil vurdere om det er vanskelig å innhente samtykke i prosjektet, om forskningen er

av vesentlig interesse for samfunnet og om hensynet til deltakernes velferd og integritet er
ivaretatt.
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