
                                                          
 
 
 

Sist oppdatert 01.12.2022 

Samtykke til å delta i register 

Vil du delta i lokalt og sentralt medisinsk kvalitetsregister for 
rehabiliteringstjenestene – "Rehabiliteringsregisteret"? 

Formål 

Formålet med registrene er å øke kunnskapen om og bedre kvaliteten på rehabiliteringstjenestene, 

lokalt og nasjonalt. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Pasientenes erfaringer med helsetjenesten, og opplevelse av egen helse, er verdifull informasjon i 

arbeidet med å bedre kvaliteten på behandlingstilbudet. Derfor spør vi deg som pasient om å 

samtykke til å delta i registrene. 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller for din behandling hvis 

du ikke vil delta. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å delta. 

Hva innebærer deltakelse i registeret for deg? 

Du vil motta to eller flere spørreskjema i tilknytning til ditt forestående rehabiliteringsopphold og 

eventuelle fremtidige rehabiliteringsopphold ved samme eller annen institusjon, og bli bedt om å 

fylle ut og returnere disse. Når du har returnert utfylte spørreskjema vil svarene fra spørreskjemaene 

bli lagt inn i det lokale registeret til institusjonen der du mottar behandling, og utlevert til 

Helsedirektoratets sentrale register. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker å motta flere spørreskjemaer 

kan du gi beskjed om det. 

Hvilke opplysninger blir lagret i registrene? 

I tillegg til dine personopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse) og svarene du gir i 

spørreskjemaer, er det behov for å registrere relevante opplysninger fra din pasientjournal som f.eks. 

diagnose, bakgrunnsinformasjon som bosted, yrkesstatus o.l., administrative opplysninger som når 

du ble innlagt/utskrevet mm., informasjon om behandling du har fått og resultater fra undersøkelser. 

Disse opplysningene blir hentet fra din pasientjournal. Deretter blir de lagt inn i det lokale registeret, 

og utlevert til det sentrale registeret. 

Hvem er ansvarlig for registrene? 

Helseforetaket/rehabiliteringsinstitusjonen der du får rehabilitering er ansvarlig for lokalt register 

(register med data fra pasienter ved vedkommende helseforetak/rehabiliteringsinstitusjon).  

Helsedirektoratet er ansvarlig for sentralt register (register med data fra alle landets 

rehabiliteringsinstitusjoner og -avdelinger). 
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Hvordan vi oppbevarer dine opplysninger 

Opplysningene blir oppbevart i tråd med reglene i personvernforordningen (GDPR), 

pasientjournalloven, helseregisterloven og forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Det betyr blant 

annet at de blir oppbevart på en sikker måte, og uten at uvedkommende kan få tilgang til dem. 

Opplysningene om deg blir lagret atskilt fra ditt navn og personnummer. 

Hvordan vi bruker dine opplysninger 

• Opplysningene du gir i spørreskjemaene kan bli benyttet i behandlingen av deg, og ført inn i 

din journal, i tillegg til å bli lagt inn i registrene som beskrevet. 

• Opplysningene i det lokale registeret vil bli brukt til å forbedre kvaliteten på 

rehabiliteringstjenestene i institusjonen/helseforetaket. 

• Opplysningene i det sentrale registeret vil bli brukt til nasjonalt arbeid med å forbedre 

kvaliteten på rehabiliteringstjenestene, herunder utvikling av nasjonale indikatorer som kan 

belyse kvaliteten i tjenestene, samt utarbeidelse og publisering av statistikker mv. Som ledd i 

dette arbeidet kan opplysningene bli utlevert til og sammenstilt med opplysninger i 

Folkeregisteret og helseregistre som er etablert med hjemmel i helseregisterloven §§ 8 til 11, 

og sammenstilt med sosioøkonomiske opplysninger i andre offentlige registre. Det vil ikke bli 

publisert identifiserbare opplysninger. 

• Opplysningene kan bli brukt til forskning på rehabiliteringsfeltet, i overensstemmelse med 

reglene i helseforskningsloven. 

• Opplysningen vil ikke bli brukt for andre formål enn det som er beskrevet ovenfor. 

Hvor lenge vi oppbevarer dine opplysninger 

Opplysningene blir oppbevart på ubestemt tid; dvs. at de ikke blir slettet så lenge det er behov for 

dem for å oppfylle formålet med registrene. Hvis behovet for opplysningene opphører, eller hvis du 

trekker tilbake ditt samtykke til deltakelse i registrene, vil opplysningene om deg bli slettet.  

Du har rett til: 

• Å få innsyn i hvilke opplysninger som er registret om deg 

• Å få informasjon om hvordan opplysningene blir behandlet 

• Å få rettet feilaktige opplysninger om deg 

• Å få slettet registrerte opplysninger om deg 

• Å få utlevert en kopi av de opplysningene som er registrert om deg 

• Å trekke tilbake ditt samtykke til deltagelse i registrene 

På Helsenorge.no får du innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Der kan du også 

trekke ditt samtykke. 

Du har rett til å klage på hvordan dine opplysninger blir behandlet 

Hvis du er misfornøyd med måten dine opplysninger blir behandlet på, har du rett til å klage til 

Datatilsynet. Det gjør du ved å sende en skriftlig klage til: 

Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo 

https://www.helsenorge.no/
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Mer informasjon om framgangsmåten ved klage finner du her: 

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/ 

Kontaktinformasjon lokalt register 

Hvis du har spørsmål om hvordan det lokale registeret behandler dine opplysninger eller du vil trekke 

tilbake samtykket, kan du kontakte din behandler på institusjonen. 

Kontaktinformasjon sentralt register 

Hvis du har spørsmål om hvordan det sentrale registeret behandler dine opplysninger eller du vil 

trekke tilbake samtykket, kan du kontakte Helsedirektoratet på e-post: 

rehabiliteringsregister@helsedir.no 

Husk ikke å skrive sensitive opplysninger i henvendelser per e-post. 

Forespørsel kan også sendes til: 

Rehabiliteringsregisteret, avd. KFVR, Helsedirektoratet, Postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo  

Samtykke 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om det lokale og det sentrale registeret for rehabilitering, og 

har fått anledning til å stille spørsmål. 

Jeg samtykker til å delta i registrene, dvs. til innsamling, oppbevaring og bruk av opplysningene, slik 

det er beskrevet ovenfor. 

 

     Jeg samtykker til å delta i registrene  

 

Navn med blokkbokstaver 
 

Fødselsnummer 
 

Sted og dato 
 
 
 

Underskrift 
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