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Høringssvar: Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser
Vi viser til mottatt høring om ovennevnte. Norsk Sykepleierforbund mener at helseundersøkelser som omtales i 
høringsnotatet er av stor betydning for folkehelsearbeidet. Kunnskap som fremskaffes gjennom undersøkelsene kan 
bidra til bedre behandling og omsorg gjennom utvikling av nye behandlingsmetoder og tiltak. Det kan også bidra til økt 
kunnskap om helsetilstanden i befolkingen både lokalt, regionalt og nasjonalt, og vil dermed gi bedre mulighet til å 
målrette forbyggende og helsefremmende innsats. Det vil også gi mulighet til å måle resultater av innsatsen, samt gi et 
kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på mange samfunnsområder. 

Norsk Sykepleierforbund støtter hovedgrepene i forslaget til den nye forskriften for å forenkle arbeidet med 
helseundersøkelsene. Forutsetningen for dette må være at personvernet er ivaretatt, og at nødvendig informasjon for at 
innbyggerne skal kunne ivareta sitt samtykke er tilgjengelig. Høringsinstansene bes vurdere en rekke spørsmål. Disse 
besvares under:

Det spørres om det er behov for en egen forskrift befolkningsbaserte helseundersøkelser når EUs 1.
personvernforordning trer i kraft? Norsk Sykepleierforbund mener at en egen forskrift bør etableres slik at 
regelverket som regulerer helseundersøkelser kan være lett tilgjengelig både for databehandlingsansvarlige, 
forskningsledere, virksomhetsledere, forskere og innbyggere. Forskriften må være i en form som gjør 
informasjonen om regelverket lett tilgjengelig.
Det spørres om forskriften bør regulere et ubestemt antall undersøkelser fremfor at hver enkelt undersøkelse 2.
skal navngis? Norsk Sykepleierforbund mener at forskriften kan regulere et ubestemt antall undersøkelser 
under forutsetning av at det opprettes en katalog med oversikt over hvilke helseundersøkelser som er 
etablert, og som reguleres av forskriften. Dette fordi det vil gi oversikt over hvilke undersøkelser som til enhver 
tid eksisterer både til virksomheter, forskere og forskningsinstitusjoner og til innbyggere.  Katalogen bør kunne 
oppdateres av Folkehelseinstituttet.
På spørsmål om vilkårene for å etablere undersøkelser ivaretar personvernhensynet og hensynet til 3.
undersøkelsene på en tilstrekkelig måte og balansert måte er Norsk Sykepleierforbund enig med 
departementets vurderinger. Den samfunnsmessige nytten ved undersøkelsene er stor både for folkehelsen 
og for utvikling av helsetjenestene. Den registrertes råderett over egne opplysninger, til selv å bestemme 
deltakelse, samt mulighet til å trekke samtykke vil ivareta hensynet til personvern. Det er også av betydning at 
det skal redegjøres for informasjonen som skal gis til deltakere i undersøkelsen som grunnlag for samtykke. 
Norsk Sykepleierforbund støtter videre krav til at databehandlingsansvarlige må vurdere 
personvernkonsekvenser ved oppretting av helseundersøkelser. Norsk Sykepleierforbund mener i tillegg at 
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risiko og risikoreduserende tiltak bør drøftes med Datatilsynet i forkant av opprettelsen av undersøkelsene. 
Dette for å redusere risiko ved behandling av personopplysningene.
Det spørres om forskriftens virkeområde er dekkende? Forskriftens virkeområde synes å være dekkende med 4.
unntak av at høyskoler ikke er nevnt. Det finnes fortsatt flere store høyskoler (Høgskolen på Vestlandet, 
Høyskolen Sør-Øst Norge og Høyskolen i Oslo og Akershus som tilbyr helsefaglige utdanninger og som har 
forskningsressurser, men som ikke er universiteter. Norsk Sykepleierforbund mener derfor at også høyskoler 
skal nevnes i forskriften.
Det spørres om hvem som skal kunne etablere undersøkelsene med hjemmel i den nye forskriften? Norsk 5.
Sykepleierforbund støtter at universiteter og helseforetak med universitetsfunksjoner skal kunne etablere 
undersøkelser og være databehandlingsansvarlig. Også her er mangler høyskoler, og Norsk 
Sykepleierforbund mener at disse også skal kunne etablere og være databehandlingsansvarlig for slike 
undersøkelser. 
Det spørres om listen over informasjon som deltakerne skal få er dekkende? Norsk Sykepleierforbund mener 6.
at i tillegg til informasjonen som er nevnt i listen, så bør det komme klart frem hvor deltakerne kan henvende 
seg for å få mer informasjon eller eventuelt tilbakekalle samtykke, og trekke seg fra undersøkelsen.
Det spørres om forskriften vil gi tilstrekkelig hjemmel til videreføring av eksisterende undersøkelser? Slik 7.
departementet har beskrevet dette punktet, mener Norsk Sykepleierforbund at hjemmelen er tilstrekkelig. Det 
er imidlertid viktig å understreke at databehandlingsansvarlig har et sterkt krav til å informere om 
undersøkelsen, og bør derfor sørge for at tilstrekkelig informasjon gis slik at et reelt samtykke fra deltakerne 
foreligger.
Det spørres om forskriften vil legge godt nok til rette for at opplysninger og materiale skal kunne brukes til 8.
forskning og analyser osv., samtidig som personvernet ivaretas på en god nok måte? Norsk 
Sykepleierforbund støtter forslaget slik det fremkommer. Det er nødvendig å sikre god kvalitet i dataene 
gjennom kontroll på at dataene er riktige, at de er relevante og tilstrekkelige for formålet med undersøkelsen. 
Vi vet også at en del undersøkelser har lav oppslutning og det kan stilles spørsmål ved representativiteten 
ved utvalget. Norsk Sykepleierforbund mener derfor at det er nødvendig å ha mulighet til å gjøre 
frafallsanalyser for undersøke om utvalget likevel er representativt. Blir adgangen til utlevering, 
sammenstilling, gjenbruk og tilbakeføring av opplysninger regulert på en hensiktsmessig måte? Norsk 
Sykepleierforbund støtter vurderingene som er gjort av departementet.
Det spørres om det bør opprettes et fagråd for befolkningsbaserte helseundersøkelser? Norsk 9.
Sykepleierforbund mener at det bør etableres et slikt fagråd. Det er flere årsaker til det. Det kan bidra til god 
samordning av undersøkelser, bedre kjennskap til de ulike undersøkelsene, bredere faglig og etiske 
vurderinger, samt nyttevurderinger og økt kvalitet på undersøkelsene. Det er også slik departementet 
vurderer, større mulighet for sammenstilling av data og dermed mulighet til å redusere størrelsen på 
undersøkelsene. Det kan i tillegg gjøre det mulig med mer involvering fra deltakere slik at undersøkelsene er 
relevante. Fagrådet kan legges til Folkehelseinstituttet.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
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