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1 Bakgrunn 
Det er stilt spørsmål ved krav til lagring og sikring av kodede forskningsdata som OUS er ansvarlig 
for. Dette notat belyser bakgrunn og forutsetninger for krav til sikkerhet ved lagring og bruk av 
kodede forskningsdata. 
 

1.1 Lovkrav 
Helseforskningsloven sier i § 2 i den utstrekning ikke annet følger av denne loven, gjelder 
personopplysningsloven med forskrifter som utfyllende bestemmelser. Personopplysningsloven 
stadfester at alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson regnes som 
personopplysninger (jf § 2-1) samt at opplysningene skal håndteres med tilfredsstillende 
informa¬sjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (jf § 13).  
Videre stadfester personopplysningsloven § 14 at den databehandlingsansvarlige skal etablere og 
holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i 
medhold av loven. Personopplysningsloven § 15 sier at en databehandler kan ikke behandle 
helseopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den 
databe¬handlings¬ansvarlige. Videre setter helseforskningsloven § 6 krav til organisering av 
forskning, og inkluderer at det skal føres internkontroll tilpasset virksom-hetens størrelse, egenart, 
aktivitet og risikoforhold. For øvrige gjelder internkontroll-bestemmelser i helseregisterloven § 22, 
som forutsetter at databehandlings¬ansvarlig skal etablere og holde vedlike planlagte og 
systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven. 
 

2 Vurdering 
Personopplysninger skal forvaltes i et kontrollert system, underlagt databehandlingsansvarlig eller 
forskningsansvarlig institusjon. Dette setter begrensninger på hvor dataene kan lagres, og de må i 
praksis behandles på utstyr som eies av sykehuset, alternativt reguleres i en data-behandler¬avtale. I 
begge tilfeller med grunnlag i risikovurdering for å avgjøre nødvendige sikkerhetstiltak. 
 
Forskjellen mellom avidentifisering og anonymisering har stor praktisk og formell betydning for 
sykehuset og forskere. Avidentifisering innebærer at identifisering av enkeltpersoner er 
vanskeliggjort, for eksempel ved at man erstatter navn og f.nr. med en kode, men det vil likevel være 
mulig å spore opplysningene tilbake til personen. Opplysningene regnes fortsatt som lovregulerte 
personopplysninger. Anonymisering betyr at det er umulig å knytte opplysninger til enkeltpersoner.   
 
Hvem som gjør avidentifiseringen, og hvordan kodelisten oppbevares er videre sentralt i hvilke krav 
til sikkerhet som stilles. Uttrykket anonymt på forskers hånd brukes for å beskrive en situasjon hvor 
forsker har tilgang til opplysninger, men ikke tilgang til kodelisten. Opplysninger er avidentifiserte, 
og opplysningene må behandles i henhold til reglene for personopplysninger, som blant annet 
omfatter krav til internkontroll. Likevel kan anonymt på forskers hånd innebære at tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet kan oppnås med enklere midler enn hvis opp¬lysningene regnes som 
avidentifiserte og forsker har tilgang til kodelisten og dermed identiteten til den enkelte. Følgende er 
forutsetning for at opplysningene kan regnes som anonyme på forskers hånd: 
 

1. Kodelisten er forsvarlig sikret og forsker/forskningsmiljøet har ikke tilgang til denne eller 
identiteten til de inkluderte. Dette gjøres normalt av en tredjepart, eksempelvis som ved 
utlevering fra FHIs eller KRGs utleveringsenheter. 

2. Opplysningene skal ikke samlet kunne gi identiteten til den enkelte inkluderte. 
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Det tilsvarende er uttrykt i artikkel i tidsskrift for den norske legeforening av J.C. Hølen, 
sekretariatsleder i NEM. I artikkelen er avidentifisering brukt begrenset til der hvor forsker ikke har 
tilgang til kodelisten eller identiteten til de inkluderte, se http://tidsskriftet.no/article/2254444: 
 

Forvirring omkring avidentifiserte og anonymiserte er utbredt, men uheldig, siden regelverket 
er helt ulikt for de to opplysningstypene. Anonymiserte opplysninger er ikke lovregulerte og 
omtales heller normalt ikke som helseopplysninger (kun opplysninger). Avidentifiserte person-
/helseopplysninger er derimot personidentifiserbare og kan knyttes til en enkeltperson 
(gjennom en koblingsnøkkel), og dersom det er avidentifiserte helseopplysninger som skal 
inngå i et medisinsk forskningsprosjekt, er bruken regulert av helseforskningsloven. 

 
Et viktig kriterium ved avidentifiserte opplysninger er imidlertid at de skal fremstå som 
anonyme på forskers hånd. Det innebærer at for forsker vil avidentifiserte og anonymiserte 
opplysninger fremstå som ikke personidentifiserbare. Forskjellen er derfor at for avidentifiserte 
opplysninger vil en ekstern aktør ha en koblingsnøkkel som muliggjør f.eks. tidvise 
oppdateringer av variabler. 

 
Hvis forskergruppen selv kontrollerer koblingsnøkkelen, er det ikke snakk om avidentifiserte 
opplysninger lenger, men direkte personidentifiserbare helseopplysninger. 

 

3 Praktisk betydning 
Avidentifiserte data hvor forskningsgruppen har tilgang til kodelisten/identiteten til de inkluderte: 

• Krav til sikkerhet også for de avidentifiserte data tilsvarende som for direkte 
identifiserbare data. Dette oppnås ved følgende forhåndsvurderte lagringsområder: 
o K:\Forskning\Forskningsstudier 
o Medinsight 
o Andre lagringsområder må risikovurderes, og akseptabelt risikonivå må kunne 

konkluderes av informasjonssikkerhetsleder før data kan lagres.  
o Eventuelt lagring hos andre, krever i tillegg inngåelse av databehandleravtale, som 

kan inngås i etterkant av gjennomført og godkjent risikovurdering. 

 TSD er risikovurdert og har akseptabelt risikonivå 

 Databehandleravtaler må signeres pr studie av Nivå 3-leder 
• Krav til internkontroll må oppfylles, også ved ekstern lagring. 

 
Avidentifiserte data hvor forskningsgruppen ikke har tilgang til kodelisten i det en tredjepart har 
gjort kodingen: 

• Krav til sikkerhet også for de avidentifiserte data kan oppnås ved følgende 
forhåndsvurderte lagringsområder: 
o Gamle Forskernett (har en del alvorlige avvik som gjør at det ikke kan utvides) 
o Kan bruke lagringsområdene for identifiserbare data, ref punktet over 

 K:\Forskning\Forskningsstudier 

 Medinsight 

 TSD (forutsatt databehandleravtale) 
o Andre lagringsområder må risikovurderes, og akseptabelt risikonivå må kunne 

konkluderes av informasjonssikkerhetsleder før data kan lagres.  
• Krav til internkontroll må oppfylles, også ved ekstern lagring. 

 

4 Konklusjon 

http://tidsskriftet.no/article/2254444
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Det at kodelisten/identiteten også er tilgjengelig for forsker/forskningsmiljøet, innebærer at 
sikkerhetskravene likestilles med krav til direkte personidentifiserbare helseopplysninger, for at 
kravene angitt i kapitlet lovkrav skal kunne oppfylles, ref OUS styringssystem for 
informasjonssikkerhet. For disse tilfeller vil eksempelvis ikke ordinært UiO-nett kunne tilfredsstille 
nødvendige sikkerhetskrav eller krav internkontroll. 

• OPPSUMMERT: Dersom forsker/forskningsmiljøet har tilgang til kodelisten/de 
inkludertes identitet, kan ikke ordinært UiO-nettet brukes for de kodede opplysninger. 

 
For at avidentifiserte personopplysninger kan regnes som «anonyme på forskers hånd» og dermed 
kunne lagres på mindre sikrede lagringsområder, kan ikke forsker/forskningsmiljø ha tilgang til 
kodelisten og den enkeltes identitet. Også i disse tilfeller er det nødvendig med databe¬handleravtale 
pr studie ved lagring på utstyr eid av andre, samt gjennomføring av risiko-vurdering i forkant for 
hver slik avtale. En eventuell bruk av ordinært UiO-nett for disse opplysninger vil dermed kreve 
gjennomføring av risikovurdering av hele nettverket og forvaltningen av dette. 

• OPPSUMMERT: Eventuell bruk av ordinært UiO-nett vil kreve gjennomføring av 
risiko-vurdering som må kunne godkjennes i samsvar med OUS styringssystem for 
informasjonssikkerhet og inngåelse av databehandleravtale. Det stilles også her krav til 
nødvendig internkontroll. Dette vil kun være til vurdering når kodingen av datasettet og 
identiteten er gjort av en tredjepart, eksempelvis ved utlevering fra FHI eller KRG. 

 


