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Økonomirapportering august 2017 med budsjettjustering

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
63/17

Utvalg for oppvekst

Møtedato
03.10.2017
05.10.2017

Utvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø

Arkivsaknr.: 2017/6297-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Økonomirapport per august 2017 tas til orientering.
Budsjett 2017 endres i henhold til vedlagte budsjettskjema 1A, 1B og 2A.

SAMMENDRAG
I tidligere økonomirapportering (F-sak 60/17 og K-sak 72/17) ble det orientert om områder
med anslått budsjettavvik. På grunn av flere usikkerhetsfaktorer og tidsbehov for tiltak som kan
medvirke til balanse, ble det anbefalt å følge budsjettsituasjonen løpende i påvente av et bedre
informasjonsgrunnlag.
På bakgrunn av regnskapstall og informasjon per august, er det gjort en vurdering av hvordan
en kommer i havn i forhold til budsjettet for 2017 ved årsslutt. Det forventes samlet sett
balanse, men for å skape et bedre samsvar mellom budsjett og forventet resultat, er det behov
for justeringer på sentrale poster og mellom kommunalavdelinger. Saken inneholder i tillegg en
oversikt over framdrift per august 2017 på tiltak som er vedtatt dekket av økt eiendomsskatt jf.
K-sak 148/16.
Avgjøres av: Kommunestyret
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Behandles i følgende utvalg: UFL, UTM, UFO, F, K

Videre saksgang: Følges opp av rådmannen.

Saksopplysninger:
Prognose per 2.tertial 2017 tilsier samlet sett driftsmessig balanse. Vedlagt følger tallvedlegg
med årsprognose per august 2017. Tidligere økonomirapportering i år fremgår av samme
vedlegg. Status for de ulike avdelingene er nærmere kommentert under.
Skatteinngang/rammetilskudd
Etter Stortingets behandling av RNB2017 og Kommuneøkonomiproposisjonen for 2018,
oppdaterte KS tidlig i august sin inntektsprognosemodell. Det er denne prognosen som legges
til grunn for justert budsjett 2017.
I vedtatt budsjett er sum skatt og rammetilskudd på 1.490,3 mill. Det har siden januar vært
klart at dette måtte nedjusteres på grunn av faktisk folketall og vedtak i tilknytning til
statsbudsjettet. Siste inntektsprognosemodell tilsier en nedgang på 6,1 mill. Sum skatt og
rammetilskudd i justert budsjett 2017 settes derfor ned til 1.484,2 mill., og fordeler seg med
718,4 mill. i skatt på inntekt og formue og 765,8 mill. i rammeoverføringer inklusiv
inntektsutjevning.
På nasjonalt nivå er skatteveksten hittil i år godt over årsanslaget i RNB2017. En mulig
forklaring kan være at nivået på skattbart aksjeutbytte i 2015 er videreført i
forskuddsutskrivningen for 2017. Om dette viser seg å være tilfellet, vil skatteytere som betaler
for mye skatt i 2017 få det igjen i 2018.
Korrigert for siste periodiserte inntektsprognose, viser faktisk skatteinngang for Askøy per
august en mindreinntekt på 6,5 mill. Skattesvikten kompenseres imidlertid med høyere
skatteutjevning via rammeoverføringene.
Eiendomsskatt
Eiendomsskatten for 2017 ble utskrevet med et beløp på 52,3 mill. og inkluderer alle faste
eiendommer utenom fritidseiendommer. Det er på nåværende tidspunkt gitt fritak for 0,5 mill.
Nye fritak, ettergivelser og klager er under behandling, og anslås å kunne redusere
inntektsgrunnlaget med ytterligere 0,4 mill. Brutto eiendomsskatteinntekter i 2017 oppjusteres
på dette grunnlaget til 51,4 mill., en merinntekt på 11,4 mill. i forhold til vedtatt budsjett.
Takseringskostnader, anskaffelser og vedlikeholdsutgifter knyttet til nødvendig programvare er
per august utgiftsført med 1,9 mill. I tillegg kommer ett årsverk til drift av eiendomsskatt.
Anskaffelse av takseringstjenester for fritidseiendommer pågår for tiden og anslås å komme på
ca. 1,0 mill. Arbeidet i forbindelse med dette vil faktureres fortløpende og forventes i all
hovedsak å komme i løpet av 2017 (0,8 mill.). Samlede pådratte utgifter i 2017 estimeres
dermed til 3,4 mill. Netto merinntekt utover dette (8,0 mill.) foreslås avsatt til fond til
disponering av kommunestyret.
Kommunestyret har i K-sak 148/16 gitt tydelige føringer for disponering av økt inntekt på
eiendomsskatt. Det ble samtidig vedtatt at inntekter og bruk av eiendomsskatt skal synliggjøres
ved et eget notat som vedlegges regnskapet. Som del av denne rapporteringen, gir rådmannen i
vedlegg 3 en løypemelding i forhold til dette.
Andre tilskudd
Det er i 2017 kommet en merinntekt på 6,9 mill. knyttet til tilskudd for ressurskrevende
brukere for 2016. En videreføring av tjenestetilbudet til aktuelle brukere per august tilsier
ytterligere 5,5 mill. i merinntekt i år. Tilskudd ressurskrevende økes derfor med 12,4 mill. i
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justert budsjett. Beløpet brukes hovedsakelig til å styrke rammene i Kommunalavdeling
levekår, for å dekke økt ressursinnsats.
Ny prognose for vertskommunetilskudd tilsier en merinntekt på 0,5 mill. i 2017.
Ordningen fra grunnskolereformen i 1997 med kompensasjon fra Utdanningsdirektoratet for
investeringskostnader ble avsluttet våren 2017. Posten rentekompensasjon under frie
disponible inntekter inneholder kun rentekompensasjonstilskudd fra Husbanken for
omsorgsboliger/sykehjemsplasser og skole igjen. Frafallet av kompensasjonsordningen og siste
prognose fra Husbanken tilsier en mindreinntekt på 1,6 mill. i forhold til budsjett 2017.
Netto finansinntekter/-utgifter
2,2 mill. i utbytte utover budsjettert er kommet fra BKK og Nedre Kleppe Grunneigarlag i år. I
tillegg er det hittil i år realisert netto gevinst på finansielle plasseringer på 2,7 mill.
I tråd med F-sak 59/17 og K-sak 58/17 skal årets låneopptak tilpasses omfanget av ubrukte
lånemidler fra tidligere år. Utsettelsen av låneopptaket forventes å gi en besparelse på
anslagsvis 7,0 mill. i forhold til renteutgiftene i vedtatt budsjett. En beregning av
minimumsavdraget for 2017 viser en ytterligere besparelse på 1,3 mill. i forhold til budsjett.
Netto avsetninger
Merinntekt på eiendomsskatt utover pådratte utgifter i 2017, beregnet til 8,0 mill., er avsatt til
fond for disponering av kommunestyret. I henhold til vedlegg 3, blir ytterligere 3,0 mill. avsatt
til fond som følge av forsinket framdrift i bruken av eiendomsskattedisponeringen i K-sak
148/16. Disse midlene må bevilges på nytt i 2018 for å dekke igangsatt planarbeid i fagavdeling
areal og samfunn (2,9 mill.) og kommunalavdeling levekår (0,1 mill.).
Siste estimat av årets lønnsoppgjør viser et behov for styrking av lønnsavsetningspotten med 1,9
mill. for å ivareta full dekning av forventet resultat.
Andre fellesposter
Siste aktuarberegning fra Storebrand, september 2017, tilsier noe høyere pensjonskostnader
enn det som ligger i budsjettet. Deler av avviket skyldes lavere forventet avkastning på
pensjonsmidlene. For å skape større samsvar mellom budsjett og forventet kostnad, må felles
pensjonsutgiftene styrkes med 5,9 mill.
Egenkapitaltilskuddet til KLP er av investeringsmessig karakter, men dekkes av den løpende
driften. Dette krever en overføring fra drift til investeringsregnskapet på 0,6 mill.
Kommunalavdeling stab
Kommunalavdelingen melder balanse utover pådratte utgifter i forbindelse med utvidelsen av
eiendomsskatten i 2017. Rapportert merforbruk på 3,4 mill. gjelder disse utgiftene, og er
redegjort for tidligere i saken.
Kommunalavdeling oppvekst
Kommunalavdelingen regner med å gå i balanse ved utgangen av året. Merforbruket på 0,1 mill.
gjelder tiltak til ressurskrevende bruker, som foreslås dekket av økt refusjon til ressurskrevende
brukere.
Kommunalavdeling levekår
Kommunalavdelingen melder merforbruk knyttet til flere sosialhjelpsmottakere (1,5 mill.),
samt innenfor Helse og omsorg og Individ og levekår (8,4 mill.). Merforbruket er til dels direkte
relatert til ressurstunge tjenester, og knyttet til økte refusjonsinntekter. Det foreslås at anslått
merforbruk dekkes ved budsjettjustering.
Det meldes om forsinket framdrift i disponeringen av midlene knyttet til økt eiendomsskatt,
tilsvarende 0,1 mill, til utvidet åpningstid for helsestasjon for ungdom. Disse ubrukte midlene
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foreslås avsatt til fond og må bevilges på nytt i 2018, da nye lokaler er forventet ferdig ved
nyttår.
Fagavdeling areal og samfunn
Fagavdelingen melder forsinket framdrift i disponeringen av midlene knyttet til økt
eiendomsskatt. Planarbeidet pågår og utgiftene vil komme til bruk i 2018. Utover dette, melder
avdelingen balanse. Ubrukte midler på 2,9 mill. foreslås avsatt til fond og må bevilges på nytt
for å dekke pådratte forpliktelser i 2018.
Kommunalavdeling teknisk
Det forventes balanse i kommunalavdelingen.
Investeringsbudsjett – skjema 2A
Investeringsbudsjettet ble justert i K-sak 58/17, da ubrukte midler fra 2016 ble overført til 2017.
Investeringer i anleggsmidler foreslås nå redusert med til sammen 148,5 mill. Av disse er 148,0
mill. investeringsmidler knyttet til VA-investeringer. Justeringen er nødvendig for å tilpasse
årsbudsjettet til forventet aktivitet i 2017. Som følge av dette, reduseres både bruk av
lånemidler og investeringer i anleggsmidler med 148,0 mill. i investeringsbudsjettet.
Resten av endringene i budsjettskjema 2A skyldes overføring fra driftsregnskapet på 0,6 mill.
og avdrag fra Askøy kommunale eiendomsselskap AS på 1,1 mill.
Vedtatt investeringsbudsjett for 2017 inneholdt anskaffelse av andel i Bergen og Omland
havnevesen AS, finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond. Transaksjonen ble imidlertid
gjennomført i regnskapsåret 2016 og skal følgelig justeres vekk fra budsjett 2017.

Vurdering:
Etter kommunelovens § 47 Årsbudsjettets bindende virkning, skal endring i inntekter og
utgifter som årsbudsjettet bygger på meldes til kommunestyret, som skal foreta nødvendige
endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent forhold som kan
bety vesentlige endringer i inntektene eller utgiftene i forhold til budsjettet.
Det hefter generelt noe usikkerhet rundt prognoser, og i henhold til budsjettforskriftene
anbefaler rådmannen at budsjett 2017 justeres i henhold til rapportert status per august og
vedlagte budsjettskjema.
Folkehelseperspektiv:
De økonomiske rammene gjør det nødvendig med en streng prioritering i forhold til dekking av
innbyggernes helsemessige behov, samtidig som en ønsker å prioritere det forebyggende
arbeidet.
Vedlegg:
1. Tallvedlegg – økonomirapportering per august 2017
2. Justert budsjett 2017 – skjema 1A, 1B og 2A
3. Løypemelding – bruk av økt eiendomsskatt jf. K-sak 148/16
Kleppestø, 18.09.2017
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Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef stab
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Vedlegg 1

Tallvedlegg - økonomirapportering per august 2017

Økonomirapport august 2017 - Totaloversikt
Tall i mill.

Årsavvik
pr. mars

Årsavvik
pr. april

K-sak 72/17

F 20/6/17

Årsavvik
pr. aug

Sentrale budsjettposter:
Skatt, rammetilskudd, integreringstilskudd m.m.
Netto finansinntekter/-utgifter
Netto avsetninger
Andre fellesposter
Sum sentrale budsjettposter

-4,4
0,0
0,0
0,0
-4,4

-6,2
0,0
0,0
0,0
-6,2

16,7
13,2
-12,9
-6,5
10,4

Netto drift pr. kommunal- og fagavdeling:
Kommunalavdeling stab
Kommunalavdeling oppvekst
Kommunalavdeling levekår
Fagavdeling areal og samfunn
Kommunalavdeling teknisk
Askøy kirkelige fellesråd
Askøyhallene KF
Sum netto drift kommunal- og fagavdeling

0,0
0,0
-2,0
0,0
-2,5
0,0
0,0
-4,5

0,0
0,0
-1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,5

-3,4
-0,1
-9,8
2,9
0,0
0,0
0,0
-10,4

TOTALSUMMER

-8,9

-7,7

0,0
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Vedlegg 2

Justert budsjett - skjema 1A og 1B

Askøy kommune, Justert budsjett 2017, skjema 1A og 1B
BUDSJETTSKJEMA 1A (tall i tusen)
Sentrale budsjettposter
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Eiendomsskatt
Vertskommunetilskudd
Integreringstilskudd
Rentekompensasjon
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg. / andre finansutg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdragsinntekter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (jf.1B)
Merforbruk/mindreforbruk (-)

B 2016
-693 483
-730 804
-4 000
-38 800
-28 243
-8 140
-1 503 470
-35 402
0
92 500
0
-255
86 932
143 775
0
11 134
0
0
0
0
11 134
0
-1 348 561
1 348 561
0

R 2016
-684 373
-767 299
-2 512
-38 738
-39 471
-6 840
-1 539 233
-47 027
-11 290
101 523
5 266
-510
84 245
132 207
0
20 735
3 130
-9 001
0
0
14 864
2 836
-1 389 326
1 344 315
-45 010

B 2017
vedtatt
-735 905
-754 397
-40 000
-37 880
-32 442
-7 000
-1 607 624
-32 251
0
105 433
0
0
93 368
166 550
0
9 232
0
0
0
0
9 232
0
-1 431 842
1 431 842
0

B 2017 etter
justeringer
-718 381
-765 799
-51 400
-38 434
-32 442
-5 425
-1 611 881
-37 151
0
98 433
0
0
92 100
153 382
0
20 188
0
0
0
0
20 188
639
-1 437 673
1 437 673
0

B 2016
76 832
700 632
581 610
3 034
7 448
16 085
5 770
1 391 411

R 2016
82 972
692 734
607 703
11 707
8 338
16 246
5 770
1 425 469

B 2017
vedtatt
87 863
717 531
607 699
30 900
9 382
16 896
6 070
1 476 342

B 2017 etter
justeringer
91 263
717 631
617 499
30 900
6 526
16 896
6 070
1 486 786

B 2016
-37 850
0
0
-20 000
15 000
0
0
-42 850

R 2016
-43 850
-477
0
-42 028
0
0
5 201
-81 154

B 2017
vedtatt
-42 500
0
0
-15 000
13 000
0
0
-44 500

B 2017 etter
justeringer
-54 900
0
0
-9 113
14 900
0
0
-49 113

1 348 561

1 344 315

1 431 842

1 437 673

BUDSJETTSKJEMA 1B (tall i tusen)
Netto drift pr. kommunal- og fagavdelinger
Kommunalavdeling Stab
Kommunalavdeling Oppvekst
Kommunalavdeling Levekår
Kommunalavdeling Teknisk
Fagavdeling Areal og samfunn
Askøy kirkelige fellesråd
Askøyhallene KF
Sum kommunal og fagavdelinger

Fellesposter
Tilskudd ressurskrevende
Mva. kompensasjon drift
Mva. kompensasjon investering
Premieavvik/felles pensjonskostn.
Lønnavsetningspott
Omstillingsmidler
Andre fellesposter
Sum fellesposter
Sum fordelt drift
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Vedlegg 2

Justert budsjett - skjema 2A

Askøy kommune, Justert budsjett 2017, skjema 2A
BUDSJETTSKJEMA 2A (tall i tusen)

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning tidligere års udekket
Avsetninger
Finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag utlån og refusjoner
Andre inntekter
Salg aksjer og andeler
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket / udisponert

B 2016
307 680
0
0
0
0
0
307 680

R 2016
257 085
12 887
1 100
100 140
0
10 812
382 024

B 2017
vedtatt
306 852
0
0
0
0
0
306 852

B 2017 etter
justeringer
499 458
0
0
0
0
0
499 458

-307 680
0
0
0
0
-307 680

-213 391
-65 851
-12 068
-47 801
62
0
-339 049

-306 352
0
0
0
0
0
-306 352

-497 690
0
0
-1 128
0
0
-498 819

0
0
0
-307 680

-2 836
0
-40 138
-382 024

0
0
-500
-306 852

-639
0
0
-499 458

0

0

0

0
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Vedlegg 3

Løypemelding - bruk av eiendomsskatt
Budsjett 2017
(tall i tusen)

Hittil i år
(tall i tusen)

Est. årsbruk
(tall i tusen)

300
400

200
400

300
400

Økt voksentetthet

2 300

860

2 300

Oppvekst
Oppvekst

Økt lærertetthet
Åpningstider barnehagene Ask og Furuly

6 700
400

2 500
350

6 700
800

Oppvekst

PPT redusert saksbehandlingstid

300

-

350

Oppvekst

Plan opptrapping bibliotek og litteraturformidling

300

-

300

Oppvekst
Oppvekst
Oppvekst
Oppvekst
Oppvekst

Styrke skolebibliotekene
Tilskudd ASM
Tilskudd drift historie og museumslag
Tilskudd vedlikehold historie og museumssamlinger
Tilskudd private idrettsanlegg etterslep

250
50
100
250
500

95
25
-

250
50
100
250
500

Styrking fra 1.1.: de enhetene som hadde størst sykefravær prioritert, øvrige fra 1.3.
Totalt 3,9 årsverk (økt stillingsprosent fra 20 til 50 % for hver enhet)
Økte midler er fordelt skolene etter gjeldende ressursfordelingsmodell. Til disp fra 1.1.,
men full effekt fra 1.8. Mye brukt til deling av trinn med mange elever og større
utfordringer(adferd, lærevansker, læringsmiljø). 10,6 årsverk vil gi økte lærertetthet på
0,5. Vil ses i GSI pr 1.10.
Styrket fra 1.1. - 10 timer økt åpningstid med en time - begge bgh-er.
Stilling besettes fra 1.8. Effekt: red utredningstid, mer systemrettet arbeid, økt
tilgjengøeig på skoler , rette opp mangler i Tilsynsrapporten 2013 - må es i
sammenheng med to nye stilling knyttet til endringer i bhg-loven.
Oppstart ny stilling fra 1.8. gir utvidet åpningstid, og styrke tilbudet til barn og unge
(primært formidling)
50 % stillingsøkning fra 1.2. Opprette kontakt med 17 skolebibliotek, etter hvert
oppfølging av skolene etter oppsatt plan.(Halv til hel dag to gg pr halvår.)
Utbetales med 50 % hvert halvår.
Retningslinjer er vedtatt i UFO, fordeles etter søknad over ferien.
Retningslinjer ved i UFO, fordeles etter søknad over ferien.
Søknadsfrist 1.5. - utbetales over ferien

Levekår
Levekår
Levekår
Levekår
Levekår
Levekår
Levekår

Økte sosialstønadssatser
Aktivitetsplikt, sysselsettingsarbeid/oppfølging
Reduksjon sosialhjelp
Øyeblikkelig hjelp - rus og psykisk helse
UFL - midler til søknader
Barnevern
Strategisk satsing habilitering/rehabilitering

900
500
470
50
300
-

500
300

900
500

Ordningen er iverksatt
Ordningen er iverksatt

350
200

470
50
300

Ordningen er iverksatt
UFL har ikke behandlet søknader ennå
Ordningen er iverksatt, dette er en stilling til akuttinnsats

Levekår
Levekår

Utvidet åpningstid Helsestasjon Ungdom
Aktivitetssenter eldre

100
100

-

100

Tiltaket er ikke relisert på grunn av mangel på lokaler. Utvidet åpningstid blir iverksatt
når nye lokaler på Energigården er klar rundt nyttår
Eldrerådet har bedt om en tenkepause på dette tiltaket, oppfølging i høst

Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk

Vedlikehold kommunale skole
Sykkelparkering
Tak Sjoddien/ vaskeriet
Vedlikehold vei

Areal og samfunn

Reguleringsplan Bergheim

Areal og samfunn

Reguleringsplan Erdal gravplass

Areal og samfunn

Reguleringsplan Munkebotn (Erdalsveien)

Areal og samfunn
Areal og samfunn

Avdeling

Tiltak

Stab
Stab

Vaktordning IT
Næringsutvikling

Oppvekst

Forberedt og iverksettes fra september. Deler av midlene ønskes disponert til å leie inn
ressurs for å gjennomføre oppgraderinger som vil gi økt sikkerhet.
Etablering av industrielt kompetansesenter Storebotn/Horsøy

14 621
100
1 000
329

5 567
174

1 600

-

100

150

245

245

1 500

6

144

Kartlegging forurensing Skiftesvik
Viltfond

200
50

14

200
50

Arbeid med planprogram pågår. Har meldt avrop på rammeavtale i fht forprosjekt for
alternative traseer fra fylkesveien, og opp til Bergheim. Tilbud ikke mottatt ennå.
jf forrige rapportering, plan vedtatt. Overskytende beløp belastet seksjonens øvrige
budsjett
Meldt oppstart. Bruk midler til annonsering. Pågår arbeid med avrop mot konsulent til
kartlegging av naturmangfold samt bistand fra trafikkplanlegger
Miljødirektoratet har bevilget 1.200.000 til arbeidet, mot at Askøy kommune bidrar
med egenandelen på 200.000. Det arbeides p.t. med anskaffelse av konsulent som kan
bidra oss i arbeidet.
Forventer å bruke opp midlene inneværende år.

Askøy kirkelige fellesråd

Diakonstilling (delvis finansiering)

200

130

200

Personen er ansatt

Askøyhallene KF

Askøyhallene drift av nye baner

150

-

150

SUM

34 170

240

12 156

14 621
174
1 000
329

Kommentarer

31 833
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Se egen rapport UTM og UFO
Gjennomført og åpnet
Er begynt med vegger faktura ikke mottatt
Vedlikehold veier og inspeksjon kaier og broer

Høringsuttalelse NOU 2017:12 "Svikt og svik"

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
64/17

Saksbehandler: Eva Mikkelsen

Møtedato
03.10.2017

Arkivsaknr.: 2017/6451-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune gir følgende høringsuttalelse til NOU 2017:12 «Svikt og svik»:
Kap. 7: Kunnskap og kompetanse
Askøy kommune slutter seg til Utvalgets anbefaling om å bruke tildelingsbrev til direktoratene
for å fremme økt kunnskap og kompetanse i tjenestene om vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt og på at etatene må samarbeide for å sikre dette.
Vi erfarer i dag en manglende felles kompetanse og tilfeldig praksis i flere tjenester innenfor
dette området generelt, og når det gjelder samtaler med barn spesielt.
Vi ser også behov for kompetanseheving på hvordan samtale og snakke med barn og familier,
slik at vi ikke hele tiden forholder oss som om de utsettes/ utsetter for vold eller overgrep. Å ha
evnen til å være nysgjerrig, bygge relasjoner og bruke kompetansen riktig.
Vi slutter oss også til Utvalgets anbefaling om å sikre at rammeplaner for relevante utdanninger
inkluderer kunnskapsmål om vold mot barn, samarbeid, regelverk, taushetsplikt,
opplysningsplikt, avvergeplikt og sikkerhetsarbeid.
For å sikre at vi i framtiden har ansatte med en felles kunnskap og forståelse i det tverrfaglige
samarbeidet med barna og familiene det gjelder, må grunnlaget for en slik forståelse legges i
profesjonsutdanningene.
Vi slutter oss også til Utvalgets anbefaling om å utrede innføring av autorisasjonsordning for
ansatte i barneverntjenesten.
Utvalget foreslår å prøve ut og evaluere i større skala forebyggende programmer som ATVs Bryt
voldsarven. I dag er ATVs tilbud så ulikt fordelt fordi kommunene må kjøpe avtaler. Om dette
skal bli et reelt tilbud til alle kommuner, mener vi det må tas inn som del av et offentlig
tjenestetilbud.
Askøy kommune mener også at det må legges nasjonale føringer for systematisk kompetanse og
arbeid med barneverntjenestens evaluering av egen praksis, både når det gjelder tiltak i familier
og egen barnevernfaglige yrkesutøvelse.
Det må lages bedre systemer for gjennomgang og evaluering av saker som ikke har vært godt
nok jobbet med både i egen tjeneste og på tvers av tjenester.
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Askøy kommune vil særlig framheve at det i dag er utydelig hvilket ansvar flyktningetjenesten
har i dette arbeidet. De er en tjeneste som hovedsakelig jobber med de voksne, både i
bosettingsfasen og gjennom kvalifiserings- og integreringsarbeidet. Det er ønskelig at det gis
føringer for hvilken kompetanse ansatte i denne tjenesten må ha for å kunne vite hvilke
spørsmål de bør stille og hvordan forstå det de ser og hører i møte med de voksne. Det er behov
for mer kunnskap og kompetanse om oppdragervold spesielt, og kunnskap om barns behov og
foreldrefungering i et kulturperspektiv.
Kap 8: Samarbeid og samordning
Askøy kommune mener det bør ses på hvilke mål som blir satt for tverrfaglig samarbeid. Slik
det er i dag er samarbeid blitt et mål i seg selv; svaret på hvordan løse familiers komplekse
behov for sammensatte tjenester. Forskjelligheten blir dermed inngangsporten til
samhandlingen, men gir ingen oppskrift på hvordan håndtere forskjellighet i ulikt lovverk, fagog profesjonsforståelser, ulike rammebetingelser eller ulik tilhørighet i velferdstjenestene. Vi
mener målstyringen som har vært førende for arbeidet, har bidratt til fravær av tverrfaglig
perspektiv hvor brukerne har stått i sentrum. Vi ønsker at det på tvers av direktoratet og
departementer gis flere felles tverrfaglige føringer og indikatorer på tvers av tjenester. Vi tenker
kravene i Individuell Plan (IP) og føringene der kan være viktige grep for dette.
Familievernet har i dag noen spesifikke oppgaver knyttet tilt høykonfliktfamilier og familier
som har blitt fratatt omsorgen for barn. Vi erfarer at dette i dag ikke fungerer i praksis på grunn
av både ressursmangel og varierende kompetanse på området.
Det er også utydelig i
samarbeidet med kommunene hvem som har ansvar for hva, og det er utydelig hva som kan
formidles av informasjon. Vi stiller spørsmål ved om forståelsen og praktisering av
taushetsplikten etter Lov om helsepersonell i forhold til Lov om barneverntjenester kan gjøre at
noen barn ikke får den beskyttelsen de har krav på.
De begrensende antall sakene som er gjennomgått av Utvalget legger føringer for hele
landskapet av saker barneverntjenesten jobber med. Lov om barneverntjenester legger føringer
for at en undersøkelse ikke skal gjøres mer omfattende enn hva formålet tilsier. Hvordan
konkret forstå dette i spennet av problemstillinger og bekymring for barn, slik at
rettsikkerheten for både barn og foreldre blir ivaretatt?
Askøy kommune stiller spørsmål ved Utvalgets forslag om å slå sammen Kompetansesentrene.
Vi som kommune tenker ikke det er behov for et nytt regionalt senter, men ønsker heller at de
vi allerede har blir styrket, og kan fortsette med den samordningen som nå er i gang.
Kap. 9: Barns medvirkning og samtale med barn
Vi erfarer i dag en manglende felles kompetanse og tilfeldig praksis i flere tjenester om vold,
seksuelle overgrep og omsorgssvikt generelt, og når det gjelder samtaler med barn spesielt.
Det er behov for kompetanseheving på hvordan samtale og snakke med barn og familier, slik at
vi ikke hele tiden forholder oss som om de utsettes/ utsetter for vold eller overgrep. Å ha evnen
til å være nysgjerrig, bygge relasjoner og bruke kompetansen riktig.
Barnevernsproffene viser til at det ikke spørres om hva som kan ligge bak uttrykket mitt,
atferden min, heller ikke når det handler om psykisk helse. Vi mener BUP i flere samtaler med
barn og ungdom burde gått lengre inn i utsagn og problemstillinger enn hva vi ser blir gjort i
dag. Det er i dag et stort fokus på diagnoser, mens det i mindre grad spørres hva atferd kan
være et uttrykk for.
Det er behov for at det knyttes et tettere samarbeid når spesialisttjenestene er inne, med
tydeligere rolleavklaring og ansvarsfordeling hvor oppgavefordelingen konkretiseres. Vi mener
også at spesialisttjenestene for barn og unge må ha en dimensjonering som muliggjør å ivareta
de oppgavene som ligger i dette.
Kap. 12: Taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt
Askøy kommune slutter seg til Utvalgets beskrivelse av at det råder stor usikkerhet i tjenestene
når det gjelder tolkningen og den praktiske anvendelsen av reglene om taushetsplikt,
opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt.
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Askøy kommune er derimot uenig med Utvalgets flertall som mener det bør utredes om man
skal supplere opplysningsplikten med en plikt til å melde til barneverntjenesten ved mindre
alvorlige forhold.
Her støtter vi Utvalgsmedlem Cecilia Dinardis dissens. Vi er av den mening at forslaget kan
forårsake en ansvarsfraskrivelse for å handle og tidlig innsats hos andre tjenester, hvor
barneverntjenesten blir et sikkerhetsnett for tjenester som enten på grunn av ressursmangel,
kapasitet eller på andre måter ikke gir tjenester de skulle gitt. Det er i forslag til ny
barnevernlov særlig påpekt behovet for å tydeliggjøre barnevernets samfunnsmandat og
oppgaver. Vi mener dette forslaget vil bidra til en utydeliggjøring av dette.
Vi tenker det i dag er forståelse av og praktisering av lovverket som er det største hinderet for at
barn faktisk får den hjelpen de skal ha. Og at også i noen saker handler om å sikre at
barneverntjenesten faktisk får de rette meldingene, og at andre tjenester utøver det ansvaret de
har innenfor sitt tjenesteområde.
Kap. 13: Prinsippet om barnets beste
Askøy kommune støtter Utvalgets forslag om å gjøre en bred gjennomgang av lover, forskrifter,
rundskriv og veiledere for å
– innarbeide prinsippet om barnets beste uttrykkelig
– gi veiledning for hvilke momenter som skal tillegges vekt i vurderingen av hva som er til
barnets beste
– presisere hvilken vekt barnets beste skal ha i ulike sammenhenger.

SAMMENDRAG
Det regjeringsoppnevnte Barnevoldsutvalget leverte 22. juni 2017 sin rapport til barne- og
likestillingsminister Solveig Horne, i form av NOU 2017: 12 som de har valgt å kalle «Svikt
og svik». Utvalgets oppgave vært å undersøke særlig alvorlige saker av vold, seksuelle overgrep
og omsorgssvikt mot barn, hvor spørsmålet har vært om forholdene kunne blitt forebygget eller
avdekket av tjenesteapparatet på et tidligere tidspunkt. Utvalgets mandat har vært å finne ut
hva som gikk galt, finne systemsvikt, for å kunne anbefale tiltak som beskytter barn mot slike
krenkelser i fremtiden.
Askøy kommune har valgt å komme med en høringsuttalelse som omhandler disse kapitlene i
NOU 2017:12:






Kap. 7: Kunnskap og kompetanse
Kap 8: Samarbeid og samordning
Kap. 9: Barns medvirkning og samtale med barn
Kap. 12: Taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt
Kap. 13: Prinsippet om barnets beste

Avgjøres av:
Utvalg for levekår
Behandles i følgende utvalg:
Utvalg for levekår
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Videre saksgang:
Høringsuttalelsen oversendes Barne- og likestillingsdepartementet for videre behandling
Saksopplysninger:
Det regjeringsoppnevnte Barnevoldsutvalget leverte 22. juni 2017 sin rapport til barne- og
likestillingsminister Solveig Horne, i form av NOU 2017: 12 som de har valgt å kalle «Svikt
og svik». Utvalgets oppgave vært å undersøke særlig alvorlige saker av vold, seksuelle overgrep
og omsorgssvikt mot barn, hvor spørsmålet har vært om forholdene kunne blitt forebygget eller
avdekket av tjenesteapparatet på et tidligere tidspunkt. Utvalgets mandat har vært å finne ut
hva som gikk galt, finne systemsvikt, for å kunne anbefale tiltak som beskytter barn mot slike
krenkelser i fremtiden.
Utvalg for levekår har bedt rådmannen om å komme med en høringsuttalelse til NOU 2017:12
«Svikt og svik».
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-12/id2558211/
Vurdering:
Høringsuttalelsen gjenspeiler de kommunale tjenestene sine erfaringer og utfordringer for
områdene NOU 2017:12 beskriver. Det er derfor gjort et utvalg av områder i NOU-en som er
tatt inn i høringsuttalelsen og kommentert.
Folkehelseperspektiv:
NOU 207:12 og høringsuttalelsen har betydning for arbeidet med tidlig innsats for å forebygge
vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn og ungdom.
Økonomi:
Ingen konsekvens

Kleppestø, 20.09.2017

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef levekår
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Politisk møteplan 2018

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
40/17

Råd for funksjonshemmede

Møtedato
02.10.2017
02.10.2017

Utvalg for levekår

65/17

Utvalg for oppvekst

03.10.2017
05.10.2017

Utvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler: Else Gammelsrød

Arkivsaknr.: 2017/6468-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utkast til politisk møteplan 2018 fastsettes.

SAMMENDRAG

Politisk møteplan for 2018 legges fram for fastsettelse av politiske møter. Kommunestyrets
ferieavvikling framkommer i møteplan.
Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: Eldreråd. Råd for funksjonshemmede, Utvalg for levekår,
Utvalg for oppvekst, Utvalg for teknikk og miljø, Formannskapet, Kommunestyret.
Videre saksgang:
Vedtatt møteplan følges.
Saksopplysninger:
Viser til Delegasjonsreglementet, §6 kommunestyrets møter: Møter holdes i hht årlig møteplan
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som vedtas av kommunestyret. I tillegg kan det holdes møter når ordføreren eller minimum
1/3 av medlemmene krever det.
I møteplanen er det lagt inn faste møter for råd, utvalg, formannskapet og kommunestyret, med
faste møter ca. en gang i måneden.
Faste møtedager blir som følger:
Eldreråd – mandager kl. 09.00.
Råd for funksjonshemmede - mandager kl. 15.00.
Utvalg for Levekår (UFL) tirsdager kl. 09.00.
Utvalg for Oppvekst (UFO) onsdager kl. 09.00.
Utvalg for Teknikk og miljø (UTM) torsdager kl. 09.00. Utvalgets befaringer er ikke
fastsatt.
Formannskapet tirsdager kl. 09.00. Formannskapets budsjett/økonomiseminar blir lagt til
en dag på våren, og en dag i løpet av høsten.
Kommunestyret torsdager kl. 17.15. Siste møtet før sommerferien og Budsjettmøtet i
desember legges opp til heldagsmøter.
Kommunestyrets ferie blir fastsatt i hht. møtevirksomheten.
Vedlagt følger utkast til politisk møteplan 2018.

Kleppestø, 20.09.17
Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef stab
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MØTEPLAN FOR VÅREN 2018
I ASKØY KOMMUNE
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Uke 9 – skoleferie

= Kommunestyremøte
= Formannskapsmøte
= Utvalg for teknikk og miljø
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Palmesøndag
13

Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften

= Eldrerådet
= Utvalg for oppvekst
= Utvalg for levekår
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1. påskedag
2. påskedag

= Råd for funksjonshemmede

Mai
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UFL
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UTM

RFH
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K
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Off. høytidsdag
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Grunnlovsdag
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MØTEPLAN FOR HØSTEN 2018
I ASKØY KOMMUNE
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September

32

33

K-ferie slutt↑↑
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Eld/RFH
UFL
UFO
UTM

= Kommunestyremøte
= Formannskapsmøte
= Utvalg for teknikk og miljø
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= Eldrerådet
= Utvalg for oppvekst
= Utvalg for levekår

Oktober
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Uke 41 skolens
Høstferie
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F Øk-sem.

= Råd for funksjonshemmede
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UFL
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49

50

K
K-ferie↓↓
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Julaften
1. juledag
2. juledag

52

Nyttårsaften

1

PS 66/17 MELDINGER
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtereferat
Dato: 01.09.2017
Rakel Kråvik –UKS
Jonas Espelid – Askøy vgs
Katinka Jensen – Askøy vgs
Synne van der Meeren – Hop vgs
Elise Holmedal – Kleppestø u.skole
Jens H. Andersen – Kleppestø u.skole
Dorte Monsen – UKS
Til stede:

Helene Tveten – Erdal u.skole
Isabell Zika – Ravnanger u.skole
Ole Martin Johnsen – Fauskanger u.skole
Marius van der Meeren – Hop vgs - observatør
Yngve Fosse – politiker
Sverre Jokstad – rådgiver – sak Sykkel-VM
Bente Karlsen – byplanlegger – sak Kleppestø-planen

Kontaktlærere for elevråd
Kopi:

Forfall:

Politikere
Legges på nettsiden
Berk Hashem – Askøy vgs
Solveig Hillestad – UKS
Sander Nilsen – Erdal u.skole
Klaudia Panek – Fauskanger u.skole

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre

Sak:

2017/38020

Torsdag 31.08.2017
Møtetid:

Møteleder:

Kl.1215-1500

Jens H. Andersen

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Møtested:

F-salen i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Onsdag 20.09.2017
Kl. 1215-1500
F-salen i rådhuset

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Nr
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Innhold
Velkommen og opprop
Innkallingen ble godkjent
Eventueltpunkter tilført:
 Profileringsutstyr for UKS
 Trekking av tre gratisbilletter til sykkel-VM
 Info og bekreftelse på Synne sin appell på skolenes fagdag
11.09.17
 Oppdatert nettside i oktober 2017
Referat fra 07.06.2017 ble godkjent
Skilt om kildesortering
Forslag til slagord ønskes og sendes til Jens på epost
Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent
Sendes k-styret som orientering
Skoleruten 2017-2018 ble tatt til etterretning – ingen
kommentarer
Mobbefri oppvekst 2020– løypemelding
Alle i UKS må skrive under på opprop mot mobbing
Kommunalsjef Åge Rosnes ønskes inn på neste møte til kort
orientering vedr. Antimobbedag 17.10.2017
«Flyktningkompis» erstatter nå «Ungdomsbuddies»
UKS/ Askøy kommune inngår samarbeid med Røde Kors
Ungdom og MOT.
Aktivitetsplan er utarbeidet

Ansvarlig
Sigrun
AU
UKS

UKS
Sigrun
UKS

Sigrun

9.

Deltakelse i «Bli kjent-dag» på Askøy vgs med stand og flyers
Dato tid:30.08.17
Kort ref.- vellykket

Jens
Jonas
Dorte

10.

Kleppestø senter – endelig høring
Bente Karlsen orienterte.
Det nye planforslaget er tilnærmet likt det som ble laget for et år
siden.
UKS sier seg fornøyde med at deres innsendte forslag er
inkludert.

Alle

11.

Temakveld om mobbing på Ung Flimmer
Tirsdag 17.10.2017 i samarbeid med Røde Kors ungdom,
Flyktningkompis, MOT, Ung Flimmer og Pokemon
Planleggingskomite valgt
Klassetrivsel.no
UKS stiller seg negativ til denne undersøkelsen, men legger den
på is pr. nå.
Møte med SKYSS
UKS ønsker snarest et møte med SKYSS vedr. kollektivtransport
på Askøy.

Synne
Dorte
Rakel

12.
13.

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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AU
Sigrun

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

14.
15.
16.

AU er villig til å stille i byen.
Søknad fra elevrådet på Askøy vgs – profileringsgensere
Kr. 5000,- - vedtatt
Medvirkning til kommuneplanens arealdel – utsatt til neste møte
Dialog med politiker Yngve Fosse:
Skoleutbygging: Erdal skole og Skogstunet skole bygges ut
Vedr. UKS sitt ønske om flere boss-spann - bes ta dette opp med
kommunen
Eventuelt:
1. Profileringsmateriell/banner /roll- up bestilles kr. 900,- ett stk
AU gis fullmakt legger forslag fram for UKS på neste møte
2. Synne holder appell på skolenes fagdag 11.09.17. Godkjent med
fokus på lærertetthet, skolehelsetjeneste – tilstedeværende
helsesøster når det er behov for det
3.Trekking av sykkelbilletter til VM: Jonas, Dorte, Jens
4. Nye nettsider legges ut i oktober
5. Juice / saft ønskes på neste møte
Sak på neste møte: Valgkomite 2017

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling
Dato: 24.08.2017
Representantene i UKS
Sverre Jokstad
Åge Rosnes
Gunnar Brynjulfsen
Møtedeltakere:

Bente Karlsen
Politiker

Gjelder:

Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre

Møtedato/tid:

Torsdag 31. 08.2017
Kl. 1215-1500

Møteleder:

Møtested:

Sak:

2017/380-19

F-salen i rådhuset

Jens Hestnes Andersen

Agenda
1. Opprop og godkjenning av innkallingen
2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra 31.05. 2017
3. Skilt om kildesortering
4. Årsmelding-godkjenning
5. Plan for skoleåret- høring
6. Sykkel -VM på Askøy – UKS sin rolle
7. Mobbefri oppvekst: Løypemelding
8. Flyktningekompis: Løypemelding
9. Bli kjent dag på Askøy vgs-stand om «Flyktningkompis» ,UKS og
MOT
10. Kleppestø sentrum-endelig høring
11. Temakveld om mobbing Ung Flimmer
12.Klassetrivesel.no
13. Møte med SKYSS
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks

Org.nr

14.Søknad fra Askøy videregående skole
15. Medvirkning til kommuneplanens arealdel
Eventuelt

Med vennlig hilsen
Jens Hestnes Andersen
Fungerende ordfører

Side 2 av 2
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling
Dato: 13.09.2017
Representanter i UKS
Møtedeltakere:

Politiker

Gjelder:

Innkalling til møte i UKS 20.09.2017

Møtedato/tid:

Onsdag 20.09.2017
Kl. 1215-1500

Møteleder:

Møtested:

Sak:

2017/380-22

F-salen i rådhuset

Jens H. Andersen

Agenda

1. Opprop og godkjenning av innkallingen
2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra 31.05. 2017
3. Temakveld om mobbing onsdag 18.10.2017 på Ung Flimmer i samarbeid med MOT,
Flyktningkompis, Røde Kors Ungdom og Ung Flimmer
4. Nettside v/Martin Hellesøe
5. Skilt mot forurensing
6. Medvirkning til kommuneplanens arealdel
7. Politikernytt
8. Valg av valgkomite
9. Søknad SRK
10. Elevrådsdag
Eventuelt

Med vennlig hilsen

Jens Hestnes Andersen
Fungerende ordfører

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks

Org.nr

Side 2 av 2
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Forslag til møteplan for UKS høsten 2017
F-salen og K-salen er booket/ledig
Dato

Tid

Sted

UKS-møte

Torsdag 31.08.17
Onsdag 20.09.17
Tirsdag 17.10.17
Torsdag 26.10.17
Mandag 20.11.17
Fredag 15.12.17

1130-1530
«»
«»
Kl. 0900-1430
1130-1530
«»

F-salen
«»
«»
K-salen
F-salen
XX

X
x
X
Elevrådsdag
UKS-møte
«»

AU-møter:
Dato

Tid

Sted

Onsdag 23.08.17
Tirsdag 12.09.17
Torsdag 05.10.17
Mandag 13.11.17
Torsdag 07.12.17

Kl. 1600-1700
««
«»
«»
«»

Møterom Energigården
«»
«»
«»
«»

30

Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
RS 69/17
Fra UFL møter Kristian Fossum (AL) onsdag 20.09.17
Torsdag 26.10 og fredag 15.12 blir å komme tilbake til.
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Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge
HDIR Innland 23831688

ASKØY KOMMUNE NAV
Klampavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

AR201812005
17/13606-3
Randi Røed Andersen
13.07.2017

Innvilger tilskudd til IPS team NAV Askøy over statsbudsjettet 2017 kap. 765, post 73
Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 01.06.2017 under tilskuddsordningen
Arbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølging.

INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til IPS team NAV Askøy over kap.
765, post 73 på statsbudsjettet for 2017.
Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 1 500 000 kroner.
Termindato
14.07.2017
21.08.2017

Terminbeløp
750 000
750 000

Kapittel.post
kap. 765, post 73
kap. 765, post 73

For 2017 er det bevilget 32 551 000 kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 38 søknader,
og av disse har 26 fått tildelt tilskudd.
I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet
måloppnåelse og fremdriftsplan. Søknaden innvilges fullt ut.

VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden,
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet.

Helsedirektoratet
Avdeling psykisk helse og rus
Randi Røed Andersen, tlf.: +4748004987
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målene:
Bidra til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller
rusmiddelproblemer/-avhengighet kan nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, komme i ordinært
lønnet arbeid og beholde tilknytningen til arbeidslivet.
Delmål:
- Bidra til fokus på arbeidsdeltakelse som en del av utredning og behandling
- Bidra til nødvendig samarbeid mellom helsetjenesten, arbeidsgiver og NAV
- Fremme spredning av metoder og samarbeidsmodeller, både i statlige og kommunale
tjenester, basert på erfaringer og resultater av effektstudiene for Individuell jobbstøtte (IPS) og
Jobbmestrende oppfølging (JMO).
Tilskuddet skal benyttes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til
 innkjøp av utstyr eller investeringer
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra
Helsedirektoratet.

RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år,
skal dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Nærmere krav til rapportering finnes
nedenfor.
Det skal rapporteres i elektronisk skjema i Altinn. Lenke finner dere på
www.helsedirektoratet.no/tilskudd. Når du skal søke om tilskudd eller rapportere på tilskudd,
er det en fordel å ha en rolle for virksomheten i Altinn. Les mer om dette på nettsidene.
Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette
gjør dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav:
1. Deltakere/jobbsøkere i arbeid/utdanning
- antall deltakere totalt per år
- gjennomsnittlig ventetid fra henvisning til oppstart IPS/JMO
- antall deltakere som er kommet i ordinært, lønnet arbeid per år
- antall deltakere som har startet opp med utdanning per år
2. Virksomhetens poengsum på kvalitetsskalaen for IPS, som består av hovedemnene
bemanning, organisering og IPS-tjenesten (hvordan denne utføres)
3. Ansatte
- antall ansatte som har gjennomført innføringskurs i IPS (gjelder også JMO)
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- antall ansatte som har gjennomført grunnkurs for jobbspesialister (gjelder også JMO)
- antall ansatte som har gjennomført kurset i arbeidsrettet kognitiv trening og
kognitiv atferdsterapi for arbeidssøkere med psykoselidelser
- antall ansatte som har gjennomført kurs i kvalitetsmålinger for IPS
- antall ansatte som praktiserer som evaluator
4. Arbeidsgivere
- antall arbeidsgivere teamet har hatt et samarbeid med i løpet av året
- antall deltakere fra IPS/JMO som disse arbeidsgivere har ansatt
Vi ber også om rapportering på:
Antall deltakere/jobbsøkere totalt
- med psykoselidelse
- med rusmiddelproblemer/-avhengighet
Antall deltakere/jobbsøkere som har fått ordinært lønnet arbeid
- med psykoselidelse
- med rusmiddelproblemer/-avhengighet
Antall deltakere/jobbsøkere som regelmessig har deltatt i kognitiv trening eller kognitiv
atferdsterapi
- med psykoselidelse
- med annen problematikk
Andre rapporteringskrav:
 fremdriftsplan
Regnskapsrapportering
Det skal føres regnskap for tilskuddet og egenfinansieringen, skilt fra det øvrige regnskapet for
eksempel med en prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av
tilskuddet og egenfinansieringen.
Regnskapet skal kunne sammenlignes med budsjettet i søknaden.
Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal
føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser
hvilke artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og trenger
ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i standardvilkårene.
Revisorkontroll
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med
Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”.
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll.
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn
200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen.
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Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:
 tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner
 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens
regnskapsrevisjon
 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte
totalregnskap
 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas
revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret

KLAGERETT
Det er klageadgang på vedtaket. Dette følger av forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker
etter at brevet er mottatt. Klagen skal sendes til Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no
eller vår postadresse) og merkes med vår referanse, 17/13606. Helsedirektoratet vurderer om
det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis vedtaket ikke endres, sendes klagen for endelig
avgjørelse i Helse- og omsorgsdepartementet som er klageinstans.

AKSEPT AV VILKÅR
Tilskuddet utbetales når Helsedirektoratet har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet
må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd
kan trekkes tilbake etter en purring.

All korrespondanse skal sendes til postmottak@helsedir.no eller vår postadresse, og merkes
med vår referanse 17/13606.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene.

Vennlig hilsen
Anette Mjelde e.f.
avdelingsdirektør
Randi Røed Andersen
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET
Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder
og/eller økonomiansvarlig/kasserer.
Generelle vilkår
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. Investeringer og utstyr som kjøpes inn, kan regnes
som Helsedirektoratets eiendom.
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf.
Statens personalhåndbok.
Lønnsmidler til mottakere som hovedsakelig finansieres av offentlige tilskudd skal ikke
overstige hva som er rimelig i forhold til statlige lønninger.
Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester
Tilskuddsmottakere som er omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser må følge
denne ved bruk av tilskuddsmidler. Lovens grunnleggende krav er å sikre konkurranse,
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og at utvelgelsen skal skje etter ikkediskriminerende og objektiv kriterier.
I noen tilfeller vil det være vanskelig å vurdere om man er omfattet av lov og forskrift.
Tilskuddsmottakere som hovedsakelig er finansiert av offentlige midler (over 50 prosent) må
vurdere hvorvidt de er omfattet av forskriften.
Følgende virksomheter er omfattet av forskriften jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2:
1. Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse
2. Et offentligrettslig organ er ethvert organ:
a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller
forretningsmessig karakter, og
b. som er et selvstendig rettssubjekt og
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første
ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller
som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.
Regnskap
Tilskuddet gis som nettotilskudd, med unntak av tilskudd til frivillige organisasjoner.
Inntekter
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet, må omfatte alle inntekter som relaterer seg til
prosjektet/aktiviteten/driften det er gitt tilskudd til. Unntaket er momskompensasjon for
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frivillige organisasjoner som omtales under. Inntekter knyttet til arbeidet eller de utgiftene som
er ført, skal også føres opp i regnskapet. Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner, inntekter på
salg av utstyr, varer eller tjenester.
Momskompensasjon til frivillige organisasjoner
Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette
er en egen tilskuddsordning, og skal holdes utenom regnskapstallet som innrapporteres for
prosjektet/aktiviteten/driften. Alternativt skal momskompensasjonen merkes tydelig, slik at et
eventuelt overskudd som skyldes momskompensasjon ikke trekkes fra fremtidige tilskudd eller
kreves tilbakebetalt.
Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd
Tilskuddet er innvilget for dette året.
Bruk av ubrukt tilskudd:
1. Tilbakebetaling av tilskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere ikke benytter hele
tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd tilbakebetales
umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med kapittel,
post og vår referanse 17/13606. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling
med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med vår referanse 17/13606.
2. Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke om nytt
tilskudd det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte midler eller så vil
neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene. Dette krever en ny
fullstendig søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring og årlig søknadsprosedyre.
Søknadsbeløpet må inneholde både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd.
3. Overføring av tilskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigstilles/avsluttes – kun ett år:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er
ferdigstilt, kan det søkes om å få overført tilskuddet ett år. Dette krever en kortfattet
søknad pr brev eller e-post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger
eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles.
Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker
tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser
Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og
regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig
forfølgelse.
Generelle vilkår
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom.
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.
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Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf.
Statens personalhåndbok.
Dokumentinnsyn
Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til
Helsedirektoratet.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum 10 år etter
tilskuddet ble mottatt.
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere, jf. bevilgningsreglementet § 10.2.
Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til andre, tar vi også
forbehold om deres rett til kontroll.
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i
lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Kunngjøring av tilskudd
Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under www.helsedirektoratet.no/tilskudd.
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AKSEPT AV VILKÅR
Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev.
Brevet skal sendes i retur til:
Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo

Eller i skannet versjon til
postmottak@helsedir.no

Vår ref: 17/13606-3
ASKØY KOMMUNE NAV
Klampavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ
Org.nr.: 911615665
Innvilget beløp: 1 500 000
Beløp til utbetaling: 1 500 000
Kontonummer
65150605509
IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge)

BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge)

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge)

Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig

Utbetalingen til mottaker bes merket med
IPS team NAV Askøy

Aksept av vilkår:
 ASKØY KOMMUNE NAV aksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av 13.07.2017
med tittel Innvilger tilskudd til IPS team NAV Askøy over statsbudsjettet 2017 kap. 765,
post 73.
 ASKØY KOMMUNE NAV bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto
eid av tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer.

Sted, dato og signatur

Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner
skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet.
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Kommunalavdeling teknisk

06.09.2017

Notat
Sak nr.
2013/8328-45
Til:

UTM, UFL, UFO

Fra:

Rådmann

Prosjektrapport bygg pr. 31.08. 2017
Rapportering prosjekter 2017, Eiendomsavdeling
alle tall mill Nok
Bevilget
Regnskap
Prosjekt nr
2139
2140
2156
215601
2505
2506
250601
3366
4164
4172
4186

Prosjekt navn
Florvåg skole
Tveit skole
Kleppestø barneskole utbygging
Kleppestø barneskole vei
Kjøkken Sjoddien
Fargeriet Strusshamn kultursenter
Infrastruktur parkering Fargeriet
Helsetunet 3 etg. Helsestasjon
Sprinkling Fromreide
Næringsbygg Myrane
Herdla museum

Ferdig år
Totalt
pr 31.12.16
2023
223,00
19,34
2020
238,00
27,97
2020
260,00
37,00
2020
53,00
2017
1,75
0,33
2017
9,55
3,28
planlegging
6,00
0,24
2017
9,50
1,37
Ferdigstilt
2,00
2,54
2017
15,85
12,32
2017
20,00
2,00

Budsjett
2017
4,01
68,89
85,43
5,92

2017
Regnskap
h.i.år
Prog. 9-12

1,40
5,76
2,13
3,60
15,80

Gjeldende Økonomiplan
Prosjekt nr
2139
2140
2156
215601
2505
2506
250601
3366
4164
4172
4186

Prosjekt navn
Florvåg skole
Tveit skole
Kleppestø barneskole utbygging
Kleppestø barneskole vei
Kjøkken Sjoddien
Fargeriet Strusshamn kultursenter
Infrastruktur parkering Fargeriet
Helsetunet 3 etg. Helsestasjon
Sprinkling Fromreide
Næringsbygg Myrane
Herdla museum

Ferdig år
2023
2020
2020
2020
2017
2017
planlegging
2017
Ferdigstilt
2017
2017

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

2018
85,00
56,00

2019
15,00
38,70
46,00

41,30
37,79
1,92
0,74
1,30
0,31
2,71
0,80
3,82
12,89

Økonomi
plan

Forventet

Avvik 2017

Tot 2017
Budsj-prog.
0,00
4
85,30
-16
66,29
19
5,92
1,42
-1
3,30
-2
2,31
3
8,13
-6
0,80
-1
5,12
-2
18,00
-2,2

Prognose

Avvik

avvik mot
2020
2021 økonomiplan for prosjekt Bev. -prog.
25,00
159,5
4,16
223,00
27,70
-26,67
248,00
-10,00
56,00
-1,29
260,00
47,08
53,00
0,00
1,75
2,97
9,55
3,46
6,00
0,00
9,50
-1,34
3,34
-1,34
-1,59
17,44
-1,59
0,00
20,00
-

Besøksadresse:
Kundetorget Rådhuset,
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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0,00
44,00
28,50
4,00
0,68
2,00
2,00
5,42
0,00
1,30
5,11

Prognose

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Prosjekt 2139 Florvåg skole
Arbeid med reguleringsplan pågår. Den er ved forrige rapportering bebudet ferdig høsten 2018.
Ferdigstillelse er usikker, blant annet pga. manglende avklaringer med vegkontor.
Prosjekt 2140 Tveit skole
Prosjektet startet 16.12.2016 I forrige rapport ble det rapportert om 4 mill. kr. i overforbruk. Nå
rapporterer en om mulig overforbruk på 10 mill. kr. En har beregnet overskridelsene
matematisk ut fra endringer vi har fått pr. dato. Dvs. ca. 13.mill i endringer når 30% av kontrakt
er utført. En vil ha en mer nøyaktig analyse av mulige overskridelser, når tett bygg er ferdigstilt.
Ved forrige rapport lå prosjektet 10 uker etter opprinnelig plan, nå ligger prosjektet ca 15 uker
etter opprinnelig plan. Det jobbes for å ferdigstillelse innen utgangen av 2019.
Det er gjort tiltak for å begrense overforbruk (Dette utgjør ca 3 mill.kr.) En vil gjøre tilsvarende
tiltak videre i prosjektet, for å begrense overskridelser, uten at det går utover kvaliteten til
brukerne.
 Opsjon Alternativ kledning utgår
 Opsjon Alternativ bordforskaling utgår
 Opsjon C5 varmekabler i takrenner utgår
 Utlegging av løsmasser i lag areal utgår
 Redusert intern prosjektledelse
Prosjektleder er og bedt om å utrede konsekvens av å ikke rehabilitere eksisterende skole
kostnad: 1,7 mill.kr. Dette vil en komme tilbake til ved neste rapportering. Prosjektet har en
utbetalingsplan i dag som går ut over årets budsjett 16 mill kr.
Prosjekt 2156 Kleppestø barneskole
I K sak juni 2017 ble det vedtatt å innarbeide 28 mill kr i økonomiplanen 2018-2021 for å dekke
merkostnad for infrastruktur av vedtatt reguleringsplan. Prosjektet holder fremdrift og budsjett.
Nybygg ferdigstilles innen utgang av 2018. Rubbhall for midlertidig gymsal utredes nå plassert
på skolens areal.
Taket på del C er ferdig tekket.
Tømrer jobber med innvendige vegger og tekniske fag er i gang med sine fremføringer.
Betongarbeidene er i hovedsak ferdig det gjenstår noen mindre arbeider som trapper og
gangbro.
For del B og A er taket så tett at tømrer har startet innvendig på del B.
Ny trafo er montert og strømsatt.
Prosjekt 2505 Kjøkken Sjoddien
Kjøkken er ferdigstilt. I forbindelse med arbeidet oppdaget en gammel septiktank under bygget
med avløp rett i sjø. Denne måtte sikres og kobles mot offentlig ledningsnett. Kostnad på
400 000 kr er ført på dette prosjektet. Prosjektet er da i budsjettbalanse.
Prosjekt 2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter
Det er lagt nytt gulv og varmesløyfe i fargeriet siden forrige rapportering.
Byggesøknad for parkering og tak karbonisering og Fargeriet blir sendt i september.
Avtale med Havna AS om parkeringsareal forventes signert i september.
Prosjekt 3366 Helsetunet 3 etg. helsestasjon
Innflytting 1. uke oktober 2017. Prognose ikke vurdert pga. av ferieavvikling prosjektleder.
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Prosjekt 4164 Sprinkling Fromreide eldresenter
Arbeidet er ferdigstilt. Arbeid med ombygging av leilighet til dagsenter lå ikke inne i budsjett,
men er utført med tilsagn om støtte på 1,69 mill. kr. fra Husbank. Prosjektet er derfor ca. 0,3
mill. kr. i pluss i forhold til budsjett.
Prosjekt 4172 Næringsbygg Myrane
Lokaler for hjelpemiddelsentral og frisklivsentral er ferdigstilt. Totalbudsjett inkluderer kjøp og
rehabilitering. Til rehabilitering er det avsatt 3,95 mill kr. mens prognosen er 4,6 mill.
Resterende merforbruk er kostnader i forbindelse med kjøp av eiendommen.
Prosjekt 4186 Herdla Museum
Museet er ferdigstilt og overlevert til innenfor budsjett på 20 mill kr. Sluttregnskap ved neste
rapport. Alle kostnader skal dekkes av museum Vest.
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/1012

14. august 2017

Høring: Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om befolkningsbaserte
helseundersøkelser.
Departementet ber om merknader til forslaget innen 14. november 2017.
Forslaget
I høringsnotatet foreslås det at befolkningsbaserte helseundersøkelser skal reguleres i en
egen forskrift.
Befolkningsbaserte helseundersøkelser er undersøkelser av helsetilstanden i hel befolkning,
befolkningsgruppe eller et representativt utvalg av befolkningen. Undersøkelsene inneholder
helseopplysninger og eventuelt biologisk humant materiale. All behandling av helseopplysninger og humant biologisk materiale i disse undersøkelsene er basert på samtykke
fra deltakerne. Vi har i dag flere slike undersøkelser, for eksempel Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag (HUNT), Tromsø-undersøkelsen og Den norske mor og barnundersøkelsen
(MoBa). Etter dagens regler etableres disse undersøkelsene etter tillatelse fra Datatilsynet
og eventuelt en av de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
(REK).
Hovedgrepet i forskriften er å erstatte dagens regler med et system der forskriften regulerer
adgangen til å etablere undersøkelsene. Den foreslåtte forskriften vil gi en ramme for
etablering av befolkningsbaserte helseundersøkelser. Forskriften skal videreføre de
undersøkelsene som allerede er etablert, i tillegg til å legge til rette for etablering av nye
liknende undersøkelser. Forskriften vil utfylle de generelle personvernreglene. Forskriften har

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 406
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Avdeling
Helserettsavdelingen

Saksbehandler
Elisabeth Vigerust
22 24 85 98

bestemmelser blant annet om vilkår for etablering av undersøkelsene, om informasjon til
deltakerne, om tilbaketrekning av samtykke og om lagring av sammenstilte datasett.
Det foreslås også en bestemmelse om fylkeshelseundersøkelser.
Høringsuttalelser
Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt til https://www.regjeringen.no. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene
kan også sende høringssvar uten å registrere seg.
Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør
sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.
Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.
Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Elisabeth Vigerust
spesialrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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ACOS AS
ACTIS
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
AKAN
Akupunkturforeningen
Aleris AS
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Aruna Innerlife faglige forbund
Aruna Innerlife faglige forbund
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barnekreftforeningen
Barneombudet
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
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Cerebral Parese-foreningen
CGM (Compugroup Medical Norway AS)
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
DELTA
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora
(NESH)
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Den Norske Kinesiologiforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den rettsmedisinske kommisjon
Departementene
Det Norske Healerforbund
Diabetesforbundet
DIPS ASA
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for nødkommunikasjon
EEG-Laboratoriet AS

46

Europabevegelsen
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fampo
Fellesorganisasjonen FO
Finans Norge
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for el-overfølsomme
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarsgruppen av 1977
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesråd for funksjonshemmede
Fürst medisinske laboratorium AS
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Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Gynlab AS
Haraldsplass diakonale høgskole
Helhetsterapiforbundet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Helsetjenestens Lederforbund
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
HIV-Norge
HUNT Research Centre
Hørselshemmedes Landsforbund
Idrettens helsesenter
IKT Norge
Infodoc
Informasjonssenteret Hieronimus
Innovasjon Norge
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for samfunnsforskning
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen

48

Jusshjelpa
Kirkens Bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kommuneadvokaten i Oslo
Konkurransetilsynet
Kreftforeningen
Kreftregisteret
Kriminalomsorgen, regionkontorene
KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Laboratorium for Patologi AS
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkestannleger
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasientombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter

49

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- diskrimineringsombudet
Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Medi 3 Molde AS
Medtek Norge
MENIN
Menneskeverd
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Mental Helse Norge
MS – forbundet
Munn- og halskreftforeningen
NA Anonyme Narkomane
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
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Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Norges massasjeforbund
Norges Naprapatforbund
Norges Optikerforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for autoriserte feldenkraispedagoger
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi NFEP
Norsk Forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Forening for lysstimulering
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Norsk Forening for medisinsk akupunktur
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco)
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk Helse- og Velferdsforum
Norsk helsenett SF
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Homøopatisk pasientforening
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Karakteranalytisk Institutt
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk OCD forening, ANAKE
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
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Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske helikopteransattes forbund (NHF)
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Norske Ortoptister forening
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Norske Rosenterapeuters Forening
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opus Systmer AS
PARAT
PARAT Helse
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet
Personvernnemnda
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Sentret
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Ringvoll klinikken
Rokkansenteret
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
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Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Røntgeninstituttenes forening
Rådet for psykisk helse
SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere
Sametinget
SAMINOR
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo
Siemens
SINTEF Helse
Spiseforstyrrelsesforeningen
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
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Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo
Stoffskifteforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin
Tieto
Tromsøundersøkelsen
Turner Syndrom foreningen i Norge
UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vestlandske Blindeforbund
Virke
Visma
Voksne for Barn
Volvat Medisinske Senter AS
We shall overcome
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Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet
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Helse- og omsorgsdepartementet

Høring
Forskrift om befolkningsbaserte
helseundersøkelser
14. august 2017
Frist for høringsuttalelser er 14. november 2017
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Helse- og omsorgsdepartementet 14. august 2017
Høring: Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser
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DEL I INNLEDNING
1 Introduksjon
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet at befolkningsbaserte
helseundersøkelser skal reguleres i forskrift med hjemmel i helseregisterloven og
helseforskningsloven. Departementet foreslår at forskriften skal tre i kraft samtidig med at
EUs personvernforordning gjennomføres i norsk rett, etter planen 25. mai 2018.

1.1 Befolkningsbaserte helseundersøkelser
Befolkningsbaserte helseundersøkelser er undersøkelser av helseforhold i en hel befolkning,
befolkningsgruppe eller et representativt utvalg av befolkningen. Slike undersøkelser
inneholder helseopplysninger og eventuelt biologisk humant materiale. Undersøkelsene er
basert på samtykke fra deltakerne (de registrerte), som gir rammen for behandling av
opplysninger og materiale i undersøkelsene.
Formålet med undersøkelsene er mer effektiv forvaltning og bedre forskning for å fremme
befolkningens helse. Opplysninger fra undersøkelsene benyttes i folkehelsearbeidet – til å
følge med på helseutviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt slik at en kan redusere risikoen
for sykdom i befolkningen eller ved at sykdom kan oppdages i et så tidlig stadium at følgene
reduseres. Opplysningene gir også grunnlag for forskning og analyser om sykdommers
årsaker, utbredelse og forløp, om helsetjenester, om behandlingseffekter og om diagnoser.
Undersøkelsene gir grunnlag for å oppdage endringer i befolkningens helse og forhold som
påvirker helsetilstanden. Videre fanger de opp sosiale og geografiske forskjeller. Dette er
viktig for å kunne iverksette tiltak tidlig, før dette får store konsekvenser i sykelighet og
dødelighet. Dette kan dreie seg om endring i livsstil, psykisk helse, overvekt, kostholdsvaner
eller inaktivitet. Dette er forhold som i liten grad i dag fanges opp på andre måter.
Befolkningsbaserte helseundersøkelser er også et verktøy som kan brukes til å evaluere
effekten av ulike politiske tiltak og reformer, ikke bare i helsesektoren, men også i andre
sektorer slik som samferdsel, regionalpolitikken, skattepolitikken, utdanning mv.
Undersøkelsene gir muligheter for å gjøre framskrivinger av befolkningens helsetilstand.
Dette er et viktig grunnlag for å bedre planlegge fremtidens helsetjenester og dermed en
effektiv helsetjenesteforvaltning. Undersøkelsene kan også gi kunnskap om hvordan folk
oppfatter eller opplever helsetjenesten. Framskriving av befolkningens helsetilstand er også
av stor betydning for langtidsplanlegging knyttet til andre velferdsordninger slik som
pensjon.
De befolkningsbaserte helseundersøkelsene inngår sammen med biobanker og helseregistre i
en grunnleggende infrastruktur for forskning på årsaker til helse, sykdom og hvordan dette
fordeler seg i befolkningen. Videre kan de brukes som grunnlag for utvikling av nye
medisiner, nye behandlingsformer mv. ved at behov og effekt kan måles på befolknings nivå.
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Vi har i dag flere befolkningsbaserte helseundersøkelser, for eksempel Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag (HUNT), Tromsøundersøkelsen, SAMINOR og Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa). Undersøkelsene er administrert med sikte på langsiktig drift de r
deltakerne skal følges over flere år. Et annet kjennetegn ved en del av undersøkelsene er at
de har gjentatte innsamlinger av data og/eller biologisk materiale.
Hver enkelt befolkningsbasert helseundersøkelse etableres i dag etter konsesjon fra
Datatilsynet og eventuelt godkjenning fra en av de regionale komiteene for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk (REK).

1.2 Forholdet til EUs personvernforordning
Forslaget til forskrift er utarbeidet innenfor de rammene som følger av EUs personvernforordning. Forordningen skal etter planen gjelde som norsk lov fra 25. mai 2018, med
eventuelle nasjonale tilpasninger. Norske regler om behandling av helseopplysninger kan ikke
være i strid med kravene i forordningen. Forordningen dels pålegger, og dels åpner for,
nasjonale regler som utfyller, presiserer eller gjør unntak fra forordningen. Behandling av
helseopplysninger vil kunne hjemles direkte i forordningen. I noen tilfeller vil det imidlertid
kreves lov eller forskrift.
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 6. juli 2017 på høring et forslag om nasjonal
gjennomføring av forordningen, med forslag til endringer i personopplysningsloven. Det
foreslås blant annet at kravet om konsesjon ikke skal videreføres. Behovet for endringer i
helseregisterloven som følge av forordningen, vurderes nå av Helse- og omsorgsdepartementet. Se om forordningen i punkt 5.1 og om høringsnotatet i punkt 5.2.
Departementet foreslår at den nye forskriften skal tre i kraft samtidig med at forordningen
og lovendringene som er nødvendige som følge av forordningen, trer i kraft. Siden forslaget
til ny personopplysningslov er på høring, og det derfor ikke er tatt beslutninger om hvordan
forordningen skal gjennomføres i norsk rett, må det tas forbehold om at de overordnede
rammene for de befolkningsbaserte helseundersøkelsene kan bli annerledes enn det
forskriftsforslaget er basert på. Dette kan særlig få betydning dersom konsesjonskravet ikke
avvikles slik som foreslått. Det vil da måtte gjøres tilpasninger i forskriften. Helse - og
omsorgsdepartementet vil i tilfelle legge til grunn at det ikke skal kreves konsesjon eller
REK-godkjenning for etablering av undersøkelsene og for innsamlingen av opplysninger og
humant biologisk materiale, men derimot for forskning og annen bruk til konkrete formål.

1.3 Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser
1.3.1 Behovet for en forskrift
En forskrift som presiserer og utfyller de generelle kravene for etablering av undersøkelser
og behandling av helseopplysninger i undersøkelsene, vil bidra til bedre etterlevelse av
personvernkravene. En forskrift kan legge til rette for at undersøkelsene gir forskning av god
kvalitet og at personvernet til den enkelte deltaker ivaretas på en god måte. Forskriften vil gi
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utfyllende regler og informasjon knyttet til etableringen av befolkningsbaserte helseundersøkelser, med regler om innsamling og forvaltning av opplysninger og humant
biologisk materiale og om informasjon til deltakerne.
Departementet mener at de befolkningsbaserte helseundersøkelsene er av slikt omfang og
slik varighet at de bør reguleres i en felles forskrift. En forskrift vil gi forutsigbarhet og
åpenhet med hensyn til vilkårene for etablering av undersøkelsene, og bruk av innsamlede
helseopplysninger og biologisk materiale. Like regler for undersøkelsene vil gjøre det enklere
for de databehandlingsansvarlige og for forskere og andre som ønsker å bruke dataene fra
undersøkelsene. Siden befolkningsbaserte helseundersøkelser gjerne omfatter innsamling av
humant biologisk materiale, er det behov for en felles ramme for både behandling av
opplysninger og biologisk materiale.
EUs personvernforordning vil gi nye rammebetingelser for de befolkningsbaserte helseundersøkelsene. Samtykkebaserte registre vil kunne hjemles direkte i forordningen, og vil
derfor kunne etableres og opplysningene brukes til forskning osv. uten godkjenning fra
Datatilsynet eller REK. Behandlingen av opplysningene vil følge av de generelle reglene i
forordningen, uten spesifikke vilkår (som i dag fastsettes av Datatilsynet eller REK). Dette
skaper behov for utfyllende regler om befolkningsbaserte helseundersøkelser. I tillegg vil det
være nødvendig med forskrift som et supplerende rettsgrunnlag.
Forskriften vil bety at eksisterende befolkningsbaserte helseundersøkelser kan videreføres,
også i de tilfeller der samtykke er innhentet på en måte som ikke er i samsvar med kravene i
forordningen.
Forskriften vil også ha selvstendig betydning når det gjelder innsamling av humant biologisk
materiale og etablering av biobanker i tilknytning til undersøkelsene. Behandlingen av slikt
materiale reguleres ikke av personvernforordningen.
Biobanker vil kunne etableres med hjemmel i forskriften uten at det er nødvendig med REK godkjenning. Uten en forskrift vil det fremdeles være nødvendig med REK-godkjenning ved
etablering og utvidelse av biobankene.
Se nærmere drøftelse av behovet for forskrift i kapittel 6.
1.3.2 Forskriftens formål
Departementet foreslår at forskriften skal ha som formål å legge til rette for undersøkelser
som gjennom analyser og forskning frambringer kunnskap om befolkningens helse og om
faktorer som påvirker denne. Forskriften skal også sikre at behandlingen av helse opplysninger og humant biologisk materiale foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den
enkeltes personvern og brukes til individets og samfunnets beste. Se forslaget til forskrift
§ 1-1 og høringsnotatet kapittel 7 om forskriftens formål.
Departementet vil bemerke at forskriften først og fremst skal regulere etablering av
undersøkelsen. Bruk av opplysninger og materiale til konkrete formål må følge de
alminnelige kravene etter personvernforordningen eller helseforskningsloven. Når det gjelder
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bruk av humant biologisk materiale som er innsamlet i undersøkelsene, vil det fortsatt kreves
forhåndsgodkjenning fra REK.
1.3.3 Samtykkebasert
All behandling av helseopplysninger og humant biologisk materiale i de befolknings baserte
helseundersøkelsene skal som i dag være basert på samtykke fra deltakerne (de registrerte).
Undersøkelsene skiller seg her fra de lovbestemte helseregistrene som for eksempel Norsk
pasientregister og Hjerte- og karregisteret der opplysningene behandles uten samtykke fra
deltakerne.
Deltakernes samtykke skal baseres på utfyllende informasjon om undersøkelsen og hva
innsamlede opplysninger og humant biologisk materiale skal brukes til. Det angis nærmere i
forskriften hva deltakerne skal få informasjon om. Se kapittel 12 om samtykke og
informasjon.
1.3.4 Folkehelseinstituttet, universiteter eller universitetssykehus
Det er bare Folkehelseinstituttet, universiteter som tilbyr medisinsk eller helsefaglig
utdanning eller universitetssykehus (helseforetak med universitetsfunksjon), som skal kunne
være databehandlingsansvarlige og etablere befolkningsbaserte helseundersøkelser med
hjemmel i forskriften. Se punkt 9.1.4 om hvem som kan være databehandlingsansvarlig.
1.3.5 Tilbakeføring av opplysninger til undersøkelsen
Forskriften åpner for at opplysninger som er framkommet ved analyse av opplysninger eller
humant biologisk materiale fra undersøkelsen, skal kunne tilbakeføres til undersøkelsen og
lagres for senere bruk. Den databehandlingsansvarlige vil også kunne stille vilkår om
tilbakeføring ved utlevering av opplysninger eller materiale. Dette er en endring i forhold til
dagens konsesjonsvilkår, som ikke tillater at resultater fra forskningsprosjekter tilbakeføres til
undersøkelsene. Se punkt 11.2.6 og 14.4.3.
1.3.6 Bevaring av opplysninger og materiale
Befolkningsbaserte helseundersøkelser følger gjerne deltakerne over flere år. Forskriften skal
derfor gi mulighet for å bevare opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppnå
formålet med undersøkelsen. I dag gis det tidsbegrensede konsesjoner som jevnlig må
fornyes. Se punkt 14.8 og 15.1.

1.4 Forskriftsbestemmelse om fylkeshelseundersøkelser
Departementet foreslår i tillegg en bestemmelse om fylkeshelseundersøkelser som etableres
av Folkehelseinstituttet og fylkeskommunene. Bestemmelsen tas inn i forskrift om oversikt
over folkehelsen. Undersøkelsene skal gi oversikt over folkehelsen i fylket, gjennom
opplysninger om påvirkningsfaktorer. Formålet med undersøkelsene er å bruke
opplysningene til styring og forskning. Undersøkelsene skal baseres på deltakernes samtykke.
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2 Departementets arbeid med andre forskrifter om
helseregistre
Forslaget om forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser må ses i sammenheng med
departementets arbeid med øvrige helseregisterforskrifter. Departementet sendte den
23. desember 2016 et forslag til forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister på høring.
Høringsfristen gikk ut 23. mars 2017. Departementet arbeider også med en forskrift om
kvalitetsregistre, og tar sikte på å sende ut et forslag på høring i løpet av 2017.
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3 Hvilke spørsmål departementet særlig ønsker at
høringsinstansene vurderer
Høringsinstansene inviteres til å komme med innspill til alle forslagene i høringsnotatet.
Departementet ønsker særlig at høringsinstansene vurderer følgende spørsmål:
1) Når EUs personvernforordning gjennomføres i norsk rett, vil helseopplysninger kunne
behandles med direkte hjemmel i forordningen, dersom behandlingen er basert på
deltakernes samtykke. Er det likevel behov for en egen forskrift om samtykkebaserte
befolkningsbaserte helseundersøkelser? Se høringsnotatet kapittel 6.
2) Bør forskriften regulere et ubestemt antall undersøkelser, framfor at hver enkelt
undersøkelse navngis i forskriften? Se høringsnotatet punkt 11.1.
3) Ivaretar vilkårene for å etablere undersøkelser hensynet til personvernet og hensynet til
formålet med undersøkelsene på en tilstrekkelig og balansert måte? Se høringsnotatet
kapittel 11, og forslaget til forskrift § 2-1 og § 2-3.
4) Er forskriftens virkeområde, dvs. hvilke undersøkelser som reguleres i forskriften,
dekkende? Se høringsnotatet punkt 9.1 og forslaget til forskrift § 1-2.
5) Hvem skal kunne etablere undersøkelser med hjemmel i den nye forskriften, dvs. hvem
skal være databehandlingsansvarlig og forskningsansvarlig? Se høringsnotatet punkt 9.1.4
og forskriften § 1-2 andre ledd bokstav d.
6) Er listen over hva deltakerne skal få informasjon om dekkende? Se høringsnotatet
punkt 12.4 og forslaget til forskrift § 2-5.
7) Vil forskriften gi tilstrekkelig hjemmel til videreføring av eksisterende undersøkelser? Se
høringsnotatet punkt 11.4 og forslaget til forskrift § 6-1.
8) Vil forskriften legge godt nok til rette for at opplysninger og materiale i undersøkelsene
skal kunne brukes til forskning, analyser osv., samtidig som personvernet ivaretas på en
god måte? Blir adgangen til utlevering, sammenstilling, gjenbruk og tilbakeføring av
opplysninger regulert på en hensiktsmessig måte? Se høringsnotatet punkt 14.3, 14.4 og
14.5, og forslaget til forskrift § 4-1 og § 4-2.
9) Bør det etableres et fagråd for befolkningsbaserte helseundersøkelser? Se høringsnotatet
kapittel 10.
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DEL II BAKGRUNN
4 Helseregistre og eksisterende befolkningsbaserte
helseundersøkelser
I dette kapitlet forklares hvordan helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og
biobanker er de viktigste kildene til oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Videre
beskrives noen eksisterende befolkningsbaserte helseundersøkelser.

4.1 Kunnskap for bedre helse
For god samfunnsstyring er det behov for kunnskap om sosiale helseforskjeller og forhold
som påvirker slike forskjeller, kunnskap om årsaker til sykdom og kunnskap om forhold som
fremmer og styrker befolkningens helse. Bedre data gir bedre forutsetninger for kommunene,
fylkeskommunene og staten til å iverksette målrettede tiltak og til å følge effekten av tiltak.
Forskning og helseanalyser gir kunnskap om forskjellige sykdomsgrupper og risiko faktorers
bidrag til dødelighet og sykelighet i befolkningen. Kunnskap om befolkningens helse og
sykdomsutviklingen i befolkningen bidrar til en samfunnsutvikling som fremmer helse, gode
sosiale og miljømessige forhold, og til å forebygge sykdom og skade. Norge har et godt
utgangspunkt for å gjøre god og helhetlig forskning og helseanalyse gjennom bruk av
helseregistre og befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker er de viktigste kildene til
oversikt over helsetilstanden i befolkningen. For å få en oversikt over faktorer som påvirker
helsetilstanden, er det nødvendig å se kunnskap om befolkningens helse i sammenheng med
andre data enn helseopplysninger, slik som inntekt, utdanning, arbeid, samferdsel, miljø mv.
Kobling av ulike datakilder gir mulighet for å kunne framskrive og simulere utviklingen av
befolkningens helsetilstand.
Systemer for formidling av statistikk og helseanalyser har vi i dag blant annet gjennom
folkehelseprofiler, Kommunehelsa statistikkbank og Norgeshelsa som er
Folkehelseinstituttets portaler for formidling av data til kommuner og fylkeskommuner.
At vi har gode helseregistre er ett av Norges viktigste fortrinn i internasjonal forskning. De
befolkningsbaserte helseundersøkelsene er grunnleggende komponenter i en infrastruktur for
helsedata til forskning.
Befolkningens helse er i kontinuerlig endring. Hva de fleste av oss dør av, hva vi lever med
av sykdommer og hva vi trenger av helsetjenester, forandrer seg. Forskjellene i helse over tid,
mellom steder og mellom sosiale lag henger sammen med samfunns- og miljøforhold. Godt
folkehelsearbeid innebærer å fange opp disse endringene før de fører til sykdom eller død.
De befolkningsbaserte helseundersøkelsene utgjør et betydningsfullt grunnlag for
epidemiologisk og klinisk forskning. Med utviklingen i persontilpasset medisin er biologisk
materiale (DNA) og helsedata fra de befolkningsbaserte helseundersøkelsene en viktig
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ressurs for klinisk pasientrettet forsking, fordi man kan forske på genetiske endring er knyttet
til sykdomsutvikling som for eksempel diabetes, fedme, hodepine, muskel- og skjelettplager
og lungekreft. Dette er viktig i utvikling av biomarkører for mer presis diagnostikk og for å
evaluere effekten av nye medikamenter og terapier i utvalgte pasientpopulasjoner og vil gi
grunnlag for internasjonalt forskningssamarbeid.
Det er investert betydelige offentlige ressurser i å bygge opp kvalitetsregistre, andre
helseregistre og biobanker som gir kunnskap om de viktigste områdene innen helse og
omsorg. På grunn av personnummersystemet kan helsedata fra ulike kilder kobles sammen.
Kobling og utnyttelse av helsedata fra helseregistre, biobanker, befolkningsbaserte
helseundersøkelser og data fra andre sektorer, gir et kunnskapsfundament for å fremme
folkehelse og å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester gjennom forskning,
helseanalyser og helsetjenesteanalyser.

4.2 Kjennetegn ved de befolkningsbaserte helseundersøkelsene
Befolkningsbaserte helseundersøkelser er undersøkelser av helsetilstanden i e n hel
befolkning, en befolkningsgruppe eller et representativt utvalg av befolkningen. Slike
undersøkelser er vanligvis administrert og finansiert med sikte på langsiktig drift. Dette er
gjerne undersøkelser som skal følge deltakerne over lang tid.
Undersøkelsene inneholder data på befolkningsnivå om faktorer som påvirker helse, sykdom
og død. Undersøkelsene samler helseopplysninger gjennom spørreskjemaer og intervjuer, for
eksempel om arbeidsforhold, livstil eller selvopplevd helse. Undersøkelsene kan også omfatte
målinger av deltakerne, slik som høyde, vekt, blodtrykk, lungefunksjoner eller bentetthet, og
biologisk materiale som for eksempel blodprøver. Dette gir undersøkelsene annen
informasjon enn den man kan få gjennom andre helseregistre og kan, sammen med andre
registre og de tilknyttede biobankene, gi et mer utfyllende grunnlag for forskning og
helseanalyse.
En befolkning (populasjon) i en befolkningsbasert helseundersøkelse kan være alle i et
bestemt geografisk område, som kommune, fylke eller land, eller alle i en definert gruppe,
slik som 40-åringer, gravide eller tvillinger. Sammenlikning av data fra en totalbefolkning og
et geografisk område gir helt spesielle muligheter til å studere helse- og sosiale forhold i en
befolkning, i forskjellige regioner, kommuner, bostedskretser og i forskjellige grupper i
befolkningen.
Kombinasjonen av data fra befolkningsbaserte helseundersøkelser og biologisk materiale gir
mulighet til å studere samspillet mellom genetisk variasjon, livsstil og miljø påvirkning. Dette
kan gi ny kunnskap om sykdom og helse. I leting etter nye svar på dagens og framtidens
helseproblemer vil forskning basert på opplysninger fra befolkningsbaserte helse undersøkelser og innsamlet biologisk materiale være et svært betydningsfullt verktøy. For at
Norge skal oppnå bedre persontilpassete helsetjenester i framtiden vil oppfølging av helse undersøkelser med opplysninger om genetikk, medikamentbruk og annen behandling av
sykdom være sentralt.
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Helseundersøkelser er den viktigste kilden vi har til kunnskap om for eksempel utviklingen
over tid i befolkningen når det gjelder vekt, kolesterolverdier, blodtrykk og diabetes type 2.
Videre er befolkningsbaserte helseundersøkelser nødvendig for å følge utviklingen av
levevaner i befolkningen som kosthold, fysisk aktivitet, søvn, psykisk helse, rusmiddelbruk
og røyking, og risikofaktorer som overvekt og underernæring.
En av de store manglene i dag er at vi ikke kjenner til forekomsten av psykiske lidelser og
ruslidelser i befolkningen. De siste vi hadde er fra 1990-tallet og er ikke nasjonale (Oslo og
Sogn og Fjordane).
Å følge utviklingen av aktuelle risikofaktorer før de slår ut i sykdom og død gir grunnlag for
effektiv forebygging, men også planlegging og styring av helse- og omsorgstjenester for å
møte framtidens helseutfordringer.
Befolkningsbaserte helseundersøkelser har vært viktige for å bekjempe store folke sykdommer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at innen år 2020 vil 70 prosent av all
sykdom være livsstilsrelatert. Dette innebærer et stort potensiale for å forebygge sykdom og
for tidlig død. Det som gir grunnlag for å forstå årsakssammenhenger, er å følge utvalg av
befolkningen fra fødselen, på en grundig måte gjennom mange år, slik det gjøres i Den
norske mor og barn-undersøkelsen. Mye av det man har funnet ut om årsaker til kroniske
sykdommer de siste 50 årene kommer fra slike store oppfølgingsundersøkelser (kohorter).

4.3 Erfaringene fra de tidligere undersøkelsene
4.3.1 Undersøkelser siden 1943
Statens skjermbildefotografering (senere Statens helseundersøkelser, SHUS) ble etablert i
1943 og gjennomførte etter andre verdenskrig landsomfattende undersøkelser av store
befolkningsgrupper for å oppdage tidlige tegn på tuberkulose. Totalt sett finnes det data fra
skjermbildeundersøkelser for ca. 3,8 millioner personer, og data om høyde og vekt fra de
samme undersøkelsene for ca. 2 millioner personer. Undersøkelsene ble utført ved hjelp av
åtte ambulerende arbeidslag med seks skjermbildebusser og to skjermbildebåter. Arbeidet var
sluttsteinen i bekjempelsen av tuberkulose som folkesykdom i Norge, og har stått som et
internasjonalt mønsterprosjekt.
I 1972 startet Oslo-undersøkelsen, der kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos
menn ble kartlagt. Denne undersøkelsen ble senere utvidet til alle fylkene, delvis som
regionale fylkesvise helseundersøkelser.
Etter hvert ønsket forskere å studere årsaker til andre kroniske sykdommer, slik som astma,
diabetes, osteoporose, psykiatriske sykdommer og muskel- og skjelettsykdommer.
Undersøkelsene ble utvidet med blodprøver og fysiske målinger i tillegg til spørreskjema.
Statens helseundersøkelser gikk inn i Folkehelseinstituttet da det ble etablert i 2002. De
regionale fylkesvise helseundersøkelsene ble ikke videreført etter 2003.
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4.3.2 Betydningen av undersøkelsene som er gjennomført
Det er vanskelig å beregne den totale betydningen av befolkningsbaserte helse undersøkelser
isolert som grunnlag for å bekjempe de store folkesykdommene, fordi det er mange andre
faktorer som spiller inn.
Det vi vet er at disse undersøkelsene og tilhørende forskning har gitt svært verdifull
informasjon om folks helse. Vi vet for eksempel mer om hva kolesterol, blodtrykk,
høyde/vekt, fysisk aktivitet, kaffedrikking og røykevaner kan bety for utvikling av sykdom.
Et konkret eksempel er at Oslo I-undersøkelsen gjennomført fra 1972 til 1973 ga kunnskap
om at 40–49-årige menn med høy risiko for hjerte- og karsykdommer fikk lavere sykelighet
og dødelighet ved å legge om til magrere kosthold og ved å slutte å røyke.
Resultatene brukes i forskning på viktige folkesykdommer, og vil øke i verdi når vi vet noe
om endringer i deltakernes levevaner de siste tiårene.
Etter 2003 har det ikke vært gjennomført denne typen landsrepresentative befolknings baserte helseundersøkelser med blodprøver og fysiske målinger blant voksne. Dette betyr at
vi i dag ikke har gode nasjonale oversikter over endringer i sentrale risikofaktorer. Selv om
det har vært en positiv utvikling når det gjelder hjerte- og kar-sykdommer, vet vi ikke om
denne utviklingen fortsetter eller hvordan utviklingen vil bli når det gjelder andre miljø- og
livsstilsrelaterte sykdommer.
Når det gjelder årsaksforskning, er det viktig å ha store nok utvalg for å studere relativt
sjeldne sykdommer. Det øker også forskningsmulighetene når eksponeringsforholdene er så
varierte som mulig, og utvalg fra ulike geografiske områder er inkludert i samme analyse for å
utnytte eksponeringsbredden. Internasjonal årsaksforskning har vist at man får mest og best
kunnskap fra store undersøkelser av årsklasser. Fordelen med en slik undersøkelse er at man
måler eksponeringene på den tiden de har sin virkning, som kan være lenge før sykdommen
utvikler seg.
4.3.3 Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)
Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) er en studie som ble etablert gjennom et
samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og de fleste av landets fødeavdelinger. Studien er
basert på forståelsen av at helse senere i livet blant annet avhenger av levekår og miljø eksponeringer i fosterlivet og tidlig barnealder. MoBa har vokst til å bli en av verdens største
og mest vellykkede fødselskohorter, og gir ny kunnskap om årsaker til alvorlige sykdommer,
både hos barn og voksne. Målet er å kunne forebygge sykdom og fremme helse.
Rekrutteringen til undersøkelsen startet høsten 1999 og ble avsluttet i 2008. Det ble
rekruttert 95 000 mødre og 75 000 fedre, og til sammen 113 000 svangerskap ble inkludert.
Barna og de voksne i MoBa følges gjennom livet ved hjelp av spørreskjemaer. Det er også
etablert en omfattende biobank. I mange av delprosjektene hentes det også inn data fra
helseregistre. Omfattende samtykkeerklæringer foreligger. De innsamlede opplysningene
brukes av forskere i snart 400 delprosjekter.
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4.4 Nasjonalt tvillingregister (NTR)
Nasjonalt tvillingregister (NTR) ble etablert ved Folkehelseinstituttet i 2009, på basis av tre
tidligere helseundersøkelser av tvillinger. Undersøkelser av eneggete og toeggete tvillinger er
spesielt viktige fordi det gir grunnlag for å forstå samspillet mellom gener og miljøfakt orer.
NTR består av opplysninger om ca. 40 000 tvillinger. Det er en tilhørende biobank med
rundt 4000 prøver. Tvillingregisteret rekrutterer fremdeles tvillinger.

4.5 Regionale undersøkelser
Pågående regionale helseundersøkelser med fysiske målinger/blodprøver og tidsserier
omfatter i dag HUNT, Tromsøundersøkelsen og SAMINOR.
4.5.1 Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT)
Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om
en befolkningsgruppe. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsbaserte helseundersøkelser, HUNT1 (1984–1986), HUNT2 (1995–1997) og HUNT3 (2006–2008). I
tillegg starter innsamling av data til HUNT4 høsten 2017. Det er Norges teknisknaturvitenskapelige universitet som er databehandlingsansvarlig for undersøkelsene.
Til sammen har 120 000 personer deltatt og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør
HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal
sammenheng.
Data fra HUNT brukes til en rekke forskningsprosjekter innenfor flere fagområder for
eksempel knyttet til kreft, hjerte- og karsykdommer, demens, fedme, psykiske plager,
diabetes, muskel- og skjelettplager, lunge- og luftveissykdommer, allergi, rusproblemer,
søvnvansker, hodepine, ungdomshelse, økningen i antall uføretrygdede og økt bruk av
medikamenter.
HUNT forskningssenter fikk i 2016 bevilget 15 millioner kroner over statsbudsjettet til
gjennomføring av HUNT4. Deler av midlene skal benyttes til en pilot for en nasjonal
diagnosebasert befolkningsbasert helseundersøkelse om psykiske lidelser og ruslidelser.
Utforming av piloten skal skje i et samarbeid mellom HUNT forskningssenter og
Folkehelseinstituttet.
4.5.2 Tromsøundersøkelsen
Tromsøundersøkelsen gir gjennom gjentatte undersøkelser av samme befolkning, m uligheter
for å studere hvordan hyppigheten av ulike risikofaktorer slik som for eksempel røyking
forandrer seg med tiden. Mer enn 45 000 personer har deltatt i en eller flere av de sju
undersøkelsene som er gjennomført siden 1974. Det er Universitetet i Tromsø som er
databehandlingsansvarlig for undersøkelsene.
Den første Tromsøundersøkelsen (Tromsø 1) ble gjennomført i 1974 og omfattet bare menn
i alderen 20–49 år. Fordi yngre menn har mye høyere sykelighet og dødeligheten av hjerte og karsykdommer, ble bare menn invitert til denne første Tromsøundersøkelsen. Det meste
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kjente forskningsresultatet fra Tromsø 1 er påvisningen av at et relativt høyt nivå i serum av
HDL-kolesterol ("det gode kolesterol") beskytter mot hjerteinfarkt. Denne artikkelen var i
1977 det mest hyppige refererte norske vitenskapelige arbeid, og er senere blitt referert mer
enn 1100 ganger i den medisinske faglitteraturen.
Den andre Tromsøundersøkelsen (Tromsø 2) ble gjennomført i 1979–1980 og omfattet både
menn og kvinner. Den tredje Tromsøundersøkelsen (Tromsø 3) ble gjennomført i 1986–
1987.
Den fjerde Tromsøundersøkelsen (Tromsø 4), som ble gjennomført i 1994–1995, er den
største av Tromsøundersøkelsene. Alle i Tromsø som var 25 år eller eldre ble invitert til
undersøkelsen. Den femte Tromsøundersøkelsen (Tromsø 5) ble gjennomført i 2001. En
mindre gruppe som ble invitert, besto av personer som Folkehelseinstituttet ønsket å
undersøke som en del av sin landsomfattende helseundersøkelse.
Den sjette Tromsøundersøkelsen (Tromsø 6) ble gjennomført i 2007-08, mens den sjuende
Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7) ble gjennomført fra 2015 og avsluttet høsten 2016. Alle
som møtte, gjennomgikk en hovedundersøkelse bestående av målinger av høyde og vekt,
midje og hofteomkrets, oksygenmetning i blodet, puls og blodtrykk samt blodprøver for
måling av blant annet total kolesterol, HDL kolesterol, HbA1c, kreatinin og glukose.
Den store oppslutningen har sikret kvaliteten på helseundersøkelsen og de vitenskapelige
resultatene. En spesiell styrke ved Tromsøundersøkelsen er at det er mulig å studere
utviklingen av risikofaktorer for sykdommer blant de samme personene opptil sju ganger.
Opplysninger om vaner fra en undersøkelse kan også bli knyttet til opplysninger om senere
opptreden av sykdom, gjerne mange år senere. Data om dette får man ikke fra en
befolkningsbasert helseundersøkelse på ett enkelt tidspunkt, men forutsetter flere runder
med innhenting av data.
De sju gjennomførte undersøkelsene har alle gitt utgangspunkt for mindre, men grundigere,
undersøkelser av undergrupper og vært basis for kliniske studier, oftest i samarbeid med
ansatte ved Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset i
Nord-Norge (UNN). Selv om de fleste analysene er basert på epidemiologiske metoder og
kvantitativ metode, er også kvalitative prosjekter representert.
Tromsøundersøkelsen inkluderer også flere genetisk-epidemiologiske forskningsprosjekter.
4.5.3 SAMINOR
Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting, SAMINOR, har
et spesielt fokus på helse og levekår til den samiske befolkningen. Dette urfolksperspektivet
gjør SAMINOR til en unik databank nasjonalt og internasjonalt. Senter for samisk helse forskning ved Universitetet i Tromsø er ansvarlig for undersøkelsen og har samarbeid med
ulike forskningsgrupper som også driver helseforskning i urfolkssamfunn. Det er gjennom ført to helse- og levekårsundersøkelser, SAMINOR 1 fra 2003 til 2004, og SAMINOR 2 fra
2012 til 2014.
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4.6 CONOR-samarbeidet
CONOR (Cohort of Norway) er både betegnelsen på en samling helsedata og blodprøver, og
på et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og
Tromsø. Samarbeidet startet i regi av Norges forskningsråd på slutten av 1980 -tallet. Siden
2002 har styringsgruppen for CONOR vært oppnevnt av Folkehelseinstituttet.
Når helseundersøkelsene er gjennomført, kopieres utvalgte data over til CONOR-samlingen.
Med et stort antall personer i databasen, blir forskningsresultatene mer pålitelige enn om en
skulle basere seg på hver enkelt regional undersøkelse.
I perioden 1985 til 1999 ble det gjennomført omfattende fylkesvise undersøkelser av landets
40-åringer. Datainnsamlingen inkluderte biologiske prøver og fysiske undersøkelser av
deltakerne. Siden første halvdel av 1990-årene er det rekruttert mer enn 200 000 voksne og
ungdommer til regionale helseundersøkelser, og det er tatt blodprøver fra mer enn 180 000
personer. Blodprøvene oppbevares i forskningsbiobanker.
Fra 1994 samlet man seg om et felles spørreskjema (CONOR-spørsmålene) som ble benyttet
i de ordinære 40-års undersøkelsene som Statens helseundersøkelser gjennomførte, og etter
hvert i de undersøkelsene som ble gjennomført i samarbeid med universitetene. Hver
regional helseundersøkelse hadde i tillegg komponenter som ikke var felles med de andre.
CONOR består av fire datakilder for hver deltaker. Den første kilden er spørreskjemaer om
livsstil (fysisk aktivitet, røyking, alkohol), utdanning, bomiljø, familie og venner, arbeid og
yrke og bruk av medisiner. I tillegg spørres det om helse og sykdom (for eksempel tidligere
underarms- og lårhalsbrudd, symptomer og sykdommer innen hjerte/kar, allergi, muskel- og
skjelettsmerter, psykiske plager) samt sykdommer i familien. Den andre kilden er målinger av
blodtrykk, puls, høyde, vekt og liv- og hoftemål, mens den tredje kilden er resultater fra
analyser av glukose og lipider i serum fra blodprøver som er tatt på undersøkelsestidspunktet. Den fjerde kilden er blodprøver som er nedfryst i CONORs biobank, lokalisert
sammen med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelags biobank i Levanger. Det er ekstrahert
DNA fra de fleste deltakerne.
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5 Gjeldende rett
Befolkningsbaserte helseundersøkelser består av helseregistre der direkte person identifiserende helseopplysninger registreres og behandles på grunnlag av deltakernes (de
registrertes) samtykke. Dette krever i dag konsesjon fra Datatilsynet, jf. helseregisterloven §
7. Behandling av helseopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning, jf. helseforsknings loven § 4 bokstav a, reguleres derimot av helseforskningsloven, og må ha forhåndsgodkjenning fra REK, jf. helseforskningsloven § 9 og §§ 33 flg. En del av de
befolkningsbaserte helseundersøkelsene omfatter også humant biologisk materiale i
forskningsbiobanker godkjent av REK etter helseforskningsloven § 2 og §§ 25 flg. Rammene
for behandlingen av opplysninger i undersøkelsen og av humant biologisk materiale, følger
av samtykket og av konsesjonsvilkårene eller forskningsprotokollen.
I dette kapitlet gjøres det nærmere rede for de reglene som særlig er relevante for
befolkningsbaserte helseundersøkelser, og hvilke muligheter og rammer vi har for forskrifts regulering av undersøkelsene.

5.1 EUs personvernforordning
EU vedtok i 2016 en personvernforordning som skal erstatte personverndirektivet
(forordning 2016/679 fra 27. april 2016 "om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)".
Personvernforordningen legger opp til at tilsynsmyndighetene skal legge mindre vekt på
forhåndskontroll og mer vekt på virkemidler som etterkontroll (tilsyn og enkeltsaks behandling), normarbeid og forhåndskonsultering. I tillegg skjerpes plikten til internkontroll,
risikovurderinger og utredning av personvernkonsekvenser. Flere virksomheter skal ha
personvernrådgiver, og samtlige datasystemer skal bygges etter prinsippene for innebygd
personvern.
Forordningen skal etter planen gjelde som norsk lov fra 25. mai 2018, med eventuelle
nasjonale tilpasninger. Norske regler om behandling av helseopplysninger kan ikke være i
strid med kravene i forordningen. Forordningen dels pålegger, og dels åpner for, nasjonale
regler som utfyller, presiserer eller gjør unntak fra forordningen.
5.1.1 Vilkårene for behandling av helseopplysninger
I artikkel 5 slås det fast at personopplysninger skal behandles på en lovlig, rettferdig og
transparent måte (" lawfulness, fairness and transparency"). Et av kravene er videre at
opplysningene som behandles skal være tilstrekkelige, relevante og begrenset til det som er
nødvendig ut fra formålet med behandlingen (prinsippet om dataminimering).
Behandlingen vil bare være lovlig dersom den registrerte har samtykket eller minst ett av de
andre opplistede vilkårene i artikkel 6 om behandlingens lovlighet er oppfylt. Blant annet
gjelder dette dersom behandlingen er basert på samtykke. Det samme gjelder dersom
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behandlingen er nødvendig for å utøve en oppgave i allmenhetens interesse, men dette
krever i tilfelle lovhjemmel.
Artikkel 9 fastsetter noen tilleggsvilkår for at behandling av helseopplysninger skal være
lovlig. Behandling av helseopplysninger kan være lovlig dersom den registrerte har
samtykket. Det samme gjelder når det er nødvendig med henblikk på forebyggende medisin
eller arbeidsmedisin, i forbindelse med medisinsk diagnostikk, yting av helse - og sosialtjenester, behandling eller forvaltning av helse- og sosialtjenester eller allmenne folkehelsehensyn. Forordningen åpner også blant annet for bruk av helseopplysninger for arkiv-,
forsknings- eller statistikkformål. Det presiseres i forordningen artikkel 9 (4) at staten kan
opprettholde eller innføre strengere vilkår for behandlingen, blant annet når det gjelder
helseopplysninger.
Forordningen innebærer at behandling av helseopplysninger i noen tilfeller vil ha hjemmel
direkte i forordningen. Dette gjelder blant annet behandling der de registrerte har samty kket,
jf. artikkel 6 (1) bokstav a og artikkel 9 (2) bokstav a. Behandling av helseopplysninger til
arkiv-, forskning- og statistikkformål, som ikke er basert på et gyldig samtykke i samsvar med
forordningen, krever derimot lovhjemmel, jf. artikkel 6 (3) og artikkel 9 (2) bokstav j.
5.1.2 Databehandlingsansvaret
Databehandlingsansvarlig er ifølge artikkel 4 (7)
en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet
organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke
hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger; hvis formålene og
hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes
nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af
denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.
Ansvaret for personvernet påligger den databehandlingsansvarlige. Sentrale plikter for den
databehandlingsansvarlige er blant annet å sørge for at all behandling av helse opplysninger er
i tråd med lover, forskrifter og eventuelle godkjenninger, sørge for tilfredsstillende
informasjonssikkerhet og sørge for internkontroll. Den databehandlingsansvarlige har også
ansvaret for utleveringer og sammenstillinger av opplysninger fra registeret.
5.1.3 Informasjon til de registrerte
Forordningen legger vekt på informasjonen til de registrerte og stiller i artikkel 13 og 14,
detaljerte krav om hvilken informasjon som skal gis når det samles inn opplysninger.
5.1.4 Personvernrådgiver (personvernombud)
Det blir obligatorisk for alle offentlige virksomheter å utnevne en personvernrådgiver
(personvernombud), jf. artikkel 37. Rådgiveren skal blant annet gi råd til den data behandlingsansvarlige ved behandling av personopplysninger og skal overvåke at reglene om
behandling av personopplysninger overholdes, jf. artikkel 39. Den databehandlingsansvarlige
skal ikke kunne instruere rådgiveren i utførelsen av oppgavene, jf. artikkel 38. Rådgiveren
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skal informere og gi råd om de rettslige forpliktelsene når det gjelder behandling av personopplysninger. Den databehandlingsansvarlige skal sikre at personvernrådgiveren trekkes inn
"tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger".
5.1.5

Innebygget personvern

Virksomhetene skal bruke prinsippene for innebygget personvern ("privacy by design"), jf.
artikkel 25. Dette betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller
en løsning. Den mest personvernvennlige innstillingen skal være standard i alle systemer.
5.1.6

Informasjonssikkerhet

Den databehandlingsansvarlige skal gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak som
ivaretar informasjonssikkerheten, jf. artikkel 32 (1):
Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne
og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt
risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og
frihedsrettigheder gennemfører den dataansvarlige og databehandleren passende
tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der
passer til disse risici (…)
Konkrete tiltak kan være kryptering eller internkontroll.
5.1.7 Bransjenormer/adferdsregler
Forordningen oppfordrer til at virksomheter innen samme sektor går sammen om å
utarbeide bransjenormer (adferdsregler). Dette er retningslinjer for hvordan en sektor eller
bransje skal sikre at den behandler personopplysninger på en god og riktig måte. Slike
bransjenormer tar hensyn til sektorens art og virksomhetens størrelse. Bransjenor mer skal
godkjennes av Datatilsynet. Disse reglene følger av forordningens artikler 40 og 41.
Ved å følge sin bransjenorm, vil virksomheten få på plass de viktigste rutinene for å etterleve
forordningen.
Det ble i februar 2017 startet opp et arbeid med en felles europeisk bransjenorm for bruk av
helsedata til medisinsk og helsefaglig forskning, i regi av Biobanking and BioMolecular
resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium (BBMRIERIC).
5.1.8 Personvernvurdering
Den databehandlingsansvarlige skal vurdere konsekvensene for personvernet før
behandlingen tar til, jf. artikkel 35. Dette gjelder blant annet dersom det er tale om
behandling av helseopplysninger i et stort omfang. Vurderingen skal blant annet omfatte en
systematisk beskrivelse av den planlagte behandlingen, formålene med behandlingen, en
vurdering av om behandlingen er nødvendig og står i et rimelig forhold til formålene,
risikoen for de registrertes rettigheter og planlagte tiltak som skal sikre personvernet.
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Dersom det er relevant, skal de registrerte eller representanter for de registrerte bli hørt.
Personvernrådgiveren skal gi råd om personvernvurderingen, jf. artikkel 39 (1).
Artikkel 35 (10) fastsetter unntak fra kravet om personvernvurdering. Dette gjelder når
behandlingen av personopplysningene er regulert av lov eller forskrift og det i forbindelse
med vedtakelsen av de aktuelle rettsreglene er utført en vurdering av
personvernkonsekvensene.
5.1.9 Forhåndsdrøfting med Datatilsynet
Forordningen krever også at den databehandlingsansvarlige rådfører seg med tilsyns myndigheten (Datatilsynet) dersom konsekvensanalysen etter artikkel 35 viser at det er høy
risiko, jf. artikkel 36. Behandling av en stor mengde helseopplysninger er et eksempel på
behandling som kan ha høy risiko, jf. artikkel 35 (1) bokstav b. 1
5.1.10 Ikke konsesjons- eller meldeplikt
Forordningen stiller ikke krav om melding til eller forhåndsgodkjenning fra tilsyns myndighetene, slik ordningen er etter personopplysningsloven og helseregisterloven i dag.
Det følger av artikkel 36 (5) at staten likevel kan kreve at den databehandlingsansvarlige
rådfører seg og innhenter forhåndsgodkjenning fra tilsynsmyndigheten i forbindelse med
behandling som har samfunnsinteresse, slik som for eksempel behandling av opplysninger
knyttet til folkehelse. Dette betyr at Norge kan velge om konsesjonskravet skal videreføres
eller oppheves. Det samme gjelder personopplysningslovens krav om melding til
Datatilsynet.
5.1.11 Overtredelsesgebyr
Forordningen betyr at virksomhetene får et større ansvar for personvernet enn i dag.
Samtidig skal nivået for overtredelsesgebyr ved brudd på kravene i forordningen ligge
betydelig høyere enn overtredelsesgebyret etter dagens regler i personopplysningsloven.
Gebyrene skal ha en reell avskrekkende virkning for den databehandlingsansvarlige, og kan
derfor ikke settes for lavt. I dag er gebyret på inntil 10 ganger folketrygdens grunn beløp
(925 000 NOK). Etter forordningen skal det kunne gis gebyr på opptil 10 millioner euro (ca.
90 millioner NOK), eller 2 prosent av virksomhetens årlige omsetning dersom det gir et
høyere beløp. Dette gjelder ved brudd på reglene om informasjonssikkerhet mv. Bøtene kan
gå opp til 20 millioner euro (ca. 180 millioner NOK), eller 4 prosent av virksomhetens årlige
omsetning dersom det gir et høyere beløp, ved brudd på reglene om samtykke og andre
grunnleggende prinsipper for behandling, om informasjon til den registrerte mv.
Overtredelsesgebyr er regulert i artikkel 83.

1

Se Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA)
and determing whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation
2016/679, kapittel III D).
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5.2 Høring av forslag om gjennomføring av forordningen
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 6. juli 2017 på høring et forslag om nasjonal
gjennomføring av personvernforordningen. Høringsfristen er 16. oktober 2017.
I høringsnotatet foreslås det at det gis en ny personopplysningslov som gjennomfører
forordningen, og at den någjeldende personopplysningsloven og -forskriften oppheves.
Forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i den nye
loven.
Den norske regelstrukturen blir dermed lagt vesentlig om, ved at forordningens regler
sammen med den nye personopplysningsloven, skal erstatte den någjeldende personopplysningsloven. Poenget er at regler om behandling av helseopplysninger og andre
personopplysninger vil ligge i forordningen, og at personopplysningsloven kun vil utfylle
denne. Justis- og beredskapsdepartementet legger til grunn at forordningens regler som
hovedregel ikke skal gjengis i norsk språkdrakt i norske lover og forskrifter.
I forslaget til ny lov er det tatt inn blant annet bestemmelser som gjør unntak fra
forordningen, om supplerende rettslige grunnlag samt nødvendige bestemmelser om
tilsynsmyndighetene og overtredelsesgebyr. I tillegg er det tatt inn forskriftshjemler for å
kunne gi utfyllende regler om personvernrådgiver, om forhåndsdrøfting med Datatilsynet,
mm. Det er imidlertid ikke tatt inn regler om for eksempel krav til samtykke, informasjons sikkerhet, internkontroll eller de registrertes rett til å kreve innsyn, retting, sletting osv. Dette
skal reguleres av forordningen.
Det foreslås to generelle supplerende rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger. For det første foreslås det at forbudet i artikkel 9 ikke skal gjelde dersom
sensitive opplysninger behandles for arkivformål i allmenhetens interesse, for formål knyttet
til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål. Det er foreslått følgende
vilkår:
dersom det er fastsatt i lov eller i medhold av lov at det er adgang til slik behandling,
eller dersom
a) innhenting av samtykke etter personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a er
umulig eller uforholdsmessig vanskelig
b) samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene for
den enkelte
c) den behandlingssansvarlige setter i verk egnede og særlige tiltak for å verne den
registrertes grunnleggende rettigheter og interesser og
d) den behandlingsansvarlige har utpekt personvernrådgiver og personvernrådgiveren
har tilrådd behandlingen.
For det andre foreslås det at Datatilsynet i særlige tilfeller skal kunne tillate behandling av
sensitive opplysninger som er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser. Slik
behandling kan også tillates gjennom forskrift fastsatt av Kongen.
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Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler skal bare kunne nyttes i
behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å
oppnå slik identifisering.
Det foreslås at konsesjons- og meldeplikten ikke skal videreføres. Det skal imidlertid kunne
gis forskrift om når databehandlingsansvarlige skal rådføre seg med Datatilsynet eller at det
skal innhentes forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet. I høringsnotatet reises også spørsmålet
om overgangsregler for gjeldende konsesjoner. En overgangsregel kan enten overlate til
Datatilsynet å vurdere når gjeldende konsesjoner bør oppheves, eller det kan reguleres ved
lov at gjeldende konsesjoner skal oppheves etter for eksempel to år.
Behovet for særlige regler som gjelder helseopplysninger og endringer i helseregister loven
som følge av forordningen og den nye personopplysningsloven, vurderes nå av Helse- og
omsorgsdepartementet.

5.3 Helseregisterloven
Helseregisterloven gjelder for behandling av helseopplysninger til statistikk, helseanalyser,
forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten, jf. § 3. Loven gjelder ved innsamling, lagring og
annen behandling av helseopplysninger i befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Lovens formål er å legge til rette for innsamling og annen behandling av helseopplysninger,
for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester.
Loven skal sikre at behandlingen foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes
personvern og brukes til individets og samfunnets beste, jf. § 1.
Med helseopplysninger menes taushetsbelagte opplysninger, og andre opplysninger og
vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en
enkeltperson. Med behandling av helseopplysninger menes enhver bruk av helse opplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og
utlevering. Med helseregister menes register, fortegnelser, mv. der helseopplysninger er lagret
systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen. Disse definisjonene følger
av § 2.
Helseregisterloven supplerer personopplysningsloven. De generelle reglene i person opplysningsloven gjelder så langt ikke annet følger av helseregisterloven, jf. § 5.
Datatilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i helseregisterloven blir fulgt og at feil eller
mangler blir rettet, jf. § 26.
5.3.1 Alminnelige vilkår for å behandle helseopplysninger
Helseregisterloven § 6 angir grunnvilkårene for å behandle helseopplysninger. Bestemmelsen
sier at helseopplysninger bare kan behandles når det er tillatt etter helseregisterloven eller
andre lover. Med hjemmel i disse reglene kan adgangen til å behandle opplysninger følge av
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Datatilsynets konsesjon etter § 7, slik som det er for de befolkningsbaserte helseundersøkelsene etter dagens regler. Adgangen til å behandle opplysninger kan også følge av
forskrift, som for eksempel forskrifter etter helseregisterloven §§ 8 til 12.
Både direkte og indirekte identifiserbare helseopplysninger er underlagt taushetsplikt, jf.
helseregisterloven § 17. Enhver som skal behandle helseopplysninger må derfor enten ha
samtykke fra den registrerte, lov- eller forskriftshjemmel eller eventuelt dispensasjon fra
taushetsplikten. Med samtykke menes en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den
registrerte om at han eller hun godtar behandling av helseopplysninger om seg selv, jf. § 2.
Videre oppstilles en rekke vilkår som må vurderes konkret hver gang helseopplysninger skal
behandles. Det gjennomgående temaet er formålet med behandlingen av opplysningene.
Opplysningene kan bare brukes til uttrykkelige angitte formål. Opplysningene skal være
tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen. Dersom behandlingen er basert på
samtykke, skal behandlingen være i samsvar med samtykket. Videre skal opplysningene være
korrekte og oppdaterte, og ikke lagres lengre enn det som er nødvendig ut fra formålet med
behandlingen av opplysningene. Graden av personidentifikasjon skal ikke være større enn
nødvendig ut fra formålet med behandlingen av opplysningene. Graden av personidentifikasjon skal begrunnes. Det er den databehandlingsansvarlige som har ansvaret for at
disse vilkårene er oppfylt.
Det vil bli gjort tekniske tilpasninger i loven i forbindelse med gjennomføringen av EUs
personvernforordning i norsk rett.
5.3.2 Etablering av helseregistre ved forskrift
De ytre rammene for hvilke helseregistre som kan fastsettes i forskrift følger av lovens
formål i § 1 og lovens saklige virkeområde i § 3. Forskriftshjemlene er bygget opp slik at for
det første må de alminnelige vilkårene i § 6 for å behandle helseopplysninger være oppfylt.
For det andre må vilkårene i § 8 for å etablere helseregistre i forskrift, være oppfylt. For det
tredje må vilkårene i forskriftshjemlene i enten § 9, § 10 eller § 11 være oppfylt.
Vilkår for å kunne vedta forskrift om etablering av helseregistre (§ 8)
Bestemmelsen i § 8 gir – sammen med forskriftshjemlene i §§ 9 til 11 – Kongen i statsråd
hjemmel til å vedta forskrifter om helseregistre.
Det er et vilkår for å etablere nye registre at den helsefaglige eller samfunnsmessige nytten av
registeret klart overstiger personvernulempene. Hvor inngripende opprettelsen av et register
er, avhenger blant annet av om den registrerte samtykker eller har mulighet til å motsette seg
behandling av opplysningene, hvilke opplysninger som skal behandles, graden av personidentifikasjon og hvordan den registrertes rettigheter ivaretas (for eksempel informasjon og
retten til innsyn, retting og sletting av opplysninger). En vurdering av om den helsefaglige
eller samfunnsmessige nytten klart overstiger personvernulempene, må derfor foretas
konkret for hvert enkelt register.
Det presiseres i bestemmelsen at registrene som kan opprettes etter denne bestemmelsen
skal ivareta oppgaver etter apotekloven, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven,
legemiddelloven, smittevernloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven.
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En forskrift om etablering av helseregistre skal angi formålet med behandlingen av helse opplysningene, hvilke typer opplysninger som kan behandles, krav til sikring av
opplysningene og hvem som er databehandlingsansvarlig.
Forskriften skal også fastsette krav til identitetsforvaltning. Identitetsforvaltning vil si å
administrere identiteter, og handler i vid forstand om å identifisere individer og kontrollere
tilgangen til opplysninger for å sikre konfidensialitet og bevare taushetsplikten.
Forskriftshjemmel for samtykkebaserte registre (§ 9 bokstav a)
Etter § 9 bokstav a kan Kongen i statsråd gi forskrift om behandling av opplysninger i
helseregistre basert på samtykke fra den registrerte. Det følger av lovforarbeidene at § 9 blant
annet gir hjemmel til å forskriftsregulere store befolkningsbaserte helseundersøkelser (Prop.
72 L (2013-2014) merknadene til § 9).
Forskriftshjemmel for samtykkebaserte registre (§ 9 bokstav a)
Etter § 9 kan Kongen i statsråd gi forskrift om behandling av opplysninger1 i helseregistre
der navn, fødselsnummer eller andre direkte personidentifiserende kjennetegn skal kunne
behandles uten samtykke fra den registrerte. Slike forskrifter kan gis dersom
-

det for å oppnå formålet med behandlingen av opplysningene, og av hensyn til registerets
kvalitet, ikke kan kreves at samtykke innhentes, og

-

den registrerte har rett til å motsette seg at helseopplysninger behandles i registeret.

5.4 Helseforskningsloven
Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant
biologisk materiale eller helseopplysninger, jf. § 2 første ledd. Med medisinsk og helsefaglig
forskning menes virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny
kunnskap om helse og sykdom, jf. § 4. Det følger av § 2 at loven ikke gjelder etablering av
helseregistre som er en del av befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning. Loven
stiller krav om samtykke ved deltakelse i forskning, jf. § 13. Kravet om samtykke gjelder ikke
dersom noe annet følger av lov eller i medhold av lov.
Loven har regler om opprettelse av forskningsbiobanker og krav til oppbevaring og
behandling av humant biologisk materiale i forskningsbiobanker (§§ 25 flg.). Med humant
biologisk materiale menes organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt
materiale fra levende og døde mennesker, jf. § 4 bokstav b. Med forskningsbiobank menes
en samling av humant biologisk materiale som anvendes i et forskningsprosjekt eller som
skal anvendes til forskning, jf. § 4 bokstav c.
Loven stiller blant annet krav om at en forskningsbiobank bare kan opprettes etter
godkjenning fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK),
jf. § 25. Forskningsbiobanker som opprettes i forbindelse med innsamling og oppbevaring av
humant biologisk materiale uten tilknytning til et konkret forskningsprosjekt, må også
godkjennes av REK. Slike biobanker kalles gjerne generelle forskningsbiobanker.
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Dette betyr at forskningsbiobanker som opprettes i tilknytning til befolkningsbaserte
helseundersøkelser, må ha forhåndsgodkjenning fra REK. REK skal foreta en alminnelig
forskningsetisk vurdering av prosjektet og vurdere om prosjektet oppfyller lovens krav, jf.
§ 10. REK kan sette vilkår for godkjenningen.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om opprettelse av og annen bruk av
humant biologisk materiale i biobanker som er tilknyttet helseregistre med hjemmel i
forskrift etter helseregisterloven. Dersom slike helseregistre har biobanker knyttet til seg, kan
hjemmelsgrunnlag for biobanken være forskriften som registeret er hjemlet i. Dette følger av
helseforskningsloven § 25 siste ledd. Loven gir også hjemmel til å fastsette nærmere regler
om hvordan humant biologisk materiale i en forskningsbiobank skal oppbevares og
behandles, jf. § 27.
Medisinsk og helsefaglig forskning skal organiseres med en forskningsansvarlig, jf. § 6. Med
forskningsansvarlig menes institusjon eller en annen juridisk eller fysisk person som har det
overordnede ansvaret for forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forutsetningene
for å kunne oppfylle pliktene etter helseforskningsloven.
Hver forskningsbiobank skal også ha en ansvarshavende person med medisinsk eller
biologisk utdanning av høyere grad, jf. § 26. Ansvarshavende utpekes av den forsknings ansvarlige. Den ansvarshavende har det overordnede ansvaret for biobankvirksomheten, og
skal sammen med forskningsansvarlig sørge for at forskningsbiobanken opprettes og
forvaltes i samsvar med lov- og forskriftsfestede krav.

5.5 Bioteknologiloven
Bioteknologiloven gjelder humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og omfatter assistert
befruktning, forskning på befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske
undersøkelser av fødte og genterapi m.m., jf. § 1-2. Loven gjelder ikke for forskning som
ikke har diagnostiske eller behandlingsmessige konsekvenser for deltakeren eller hvor
opplysninger om den enkelte ikke føres tilbake til vedkommende, jf. § 1-2 andre ledd.
Departementet har lagt fram Meld. St. 39 (2016-2017) Evaluering av bioteknologiloven.

Side 28

86

Helse- og omsorgsdepartementet 14. august 2017
Høring: Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

DEL III DEPARTEMENTETS VURDERINGER
6 Behovet for en forskrift
Departementet mener at det er behov for en forskrift om befolkningsbaserte helse undersøkelser. Behovet har imidlertid endret seg etter vedtakelsen av EUs
personvernforordning og Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny
personopplysningslov.
6.1.1 Forutsigbarhet og like vilkår
En forskrift vil etter departementets oppfatning gi forutsigbarhet og åpenhet med hensyn til
vilkårene for etablering av slike undersøkelser og bruk av innsamlede helseopplysninger og
biologisk materiale. Like regler for undersøkelsene vil også gjøre det enklere for de
databehandlingsansvarlige og for forskere og andre som ønsker å bruke dataene fra
undersøkelsene. Siden befolkningsbaserte helseundersøkelser gjerne omfatter innsamling av
humant biologisk materiale, er det også behov for en felles ramme for både behandling av
opplysninger og biologisk materiale.
Departementet viser til at vi i dag mangler et helhetlig system for befolkningsbaserte helse undersøkelser i Norge. Det er behov for å finne mekanismer for å koordinere og finansiere
større datainnsamlinger gjennom befolkningsbaserte helseundersøkelser. Helse - og
omsorgsdepartementet ga derfor i 2016 Forskningsrådet i oppdrag å vurdere hvordan
finansiering for befolkningsbaserte helseundersøkelser kan ivaretas. Forskningsrådet skal
blant annet vurdere hvordan finansieringen kan understøtte prioritering, harmonisering og
kvalitetssikring av undersøkelsene. Finansiering av undersøkelsene skal bidra til bedre
prioritering av ressursene, harmonisering mellom undersøkelsene og kvalitetssikring av datainnsamlinger.
HelseOmsorg21-strategien, den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og
omsorg, anbefaler at det skal gjennomføres regelmessige nasjonale befolkningsbaserte
helseundersøkelser blant annet ved å bygge på eksisterende helseundersøkelsene. Regjeringen
har i sin handlingsplan for oppfølging av strategien varslet at den vil vurdere en samlet
forskrift for de store undersøkelsene.
Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal foreslå tekniske,
organisatoriske og juridiske tiltak for å få et bedre og mer effektivt system for behandling av
helsedata for statistikk, planlegging, helseanalyser, kvalitetsforbedring og forskning.
Helsedatautvalget leverte sin rapport 30. juni 2017 (Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til
helsedata)2. Tiltakene som foreslås skal bidra til at det blir enklere å få tilgang til opplysninger

2

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/et-nytt-system-for-enklere-og-sikrere-tilgang-tilhelsedata/id2563907/.
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blant annet i befolkningsbaserte helseundersøkelser til bruk i forskning, analyser, sta tistikk
mv.
Hver enkelt undersøkelse etableres i dag på bakgrunn av konkrete godkjenninger og vilkår
fastsatt av Datatilsynet og eventuelt REK fra sak til sak. Videre må det søkes om ny
godkjenning når undersøkelsene skal utvides eller forlenges. Dette fører til uforutsigbarhet
og ulike rammevilkår for de ulike undersøkelsene.
Departementet varslet i forarbeidene til helseregisterloven at befolkningsbaserte helseundersøkelser skal forskriftsreguleres. Det ble uttalt at dette er registre som er av slikt
omfang og varighet at de bør hjemles i forskrift framfor i konsesjon (Prop. 72 L (2013 -2014)
punkt 19.4.4). Stortingets helse- og omsorgskomite har senere uttalt at befolkningsbaserte
helseundersøkelser bør få forutsigbare rammebetingelser og at en forskriftsregulering kan gi
dette (Innst. 250 S (2015-2016) Innstilling til representantforslag 8:24 S (2015-2016) om et
løft for norske biobanker). Datatilsynet har også etterlyst forskriftsregulering av befolkningsbaserte helseundersøkelser. Tilsynet har i et brev til departementet 27. november 2015 uttalt
at dagens løsning med konsesjon både ved etablering og fornyelser er en tidstyv for både
tilsynet og for søkerne.
6.1.2 Nye rammevilkår som følge av EUs personvernforordning
Når EUs personvernforordning gjøres gjeldende som norsk lov i 2018, vil samtykkebaserte
registre i befolkningsbaserte helseundersøkelser kunne etableres og opplysningene brukes til
forskning osv. uten godkjenning fra Datatilsynet eller en regional komite for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk (REK).3 Dette følger av at behandling av helseopplysninger som
er basert på samtykke, vil ha hjemmel direkte i forordningen. Forordningen stiller ikke stiller
krav om forhåndstillatelse fra tilsynsmyndighetene. Det vil imidlertid i noen tilfeller være
behov for supplerende rettsgrunnlag i norsk rett.
Som nevnt i punk 5.2, har Justis- og beredskapsdepartementet sendt på høring et forslag om
nasjonal gjennomføring av personvernforordningen, med forslag til ny personopplysningslov. I høringsnotatet foreslås at konsesjonsplikten ikke skal videreføres. Forslaget til forskrift
for befolkningsundersøkelsene er basert på de rammene som er foreslått i høringsnotatet fra
Justis- og beredskapsdepartementet.
Siden forslaget til ny personopplysningslov er på høring og det derfor ikke er tatt
beslutninger om hvordan forordningen skal gjennomføres i norsk rett, må det tas forbehold
om at de overordnede rammene for de befolkningsbaserte helseundersøkelsene kan bli
annerledes enn det forskriftsforslaget er basert på. Dette kan særlig få betydning derso m
konsesjonskravet ikke avvikles slik som foreslått. Det vil da måtte gjøres tilpasninger i
forskriften.

3

Spørsmålet om REKs forskningsetiske godkjenning er et annet spørsmål, se Helsedatautvalgets rapport Et
nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata (30. juni 2017) punkt 5.2.
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6.1.3 Bedre personvern
De befolkningsbaserte helseundersøkelsene har som regel brede formål som krever
vanskelige vurderinger av for eksempel helsefaglige behov. Undersøkelsene har et stort
omfang. Deltakelse kan ha stor betydning for den enkelte fordi det samles inn store mengder
sensitive data og ofte humant biologisk materiale. Undersøkelsene er også vanligvis etablert
med sikte på langsiktig drift. Det kan samtidig være vanskelig for enkeltpersoner å forstå eller
overskue hva de samtykker til. Deltakerne må kunne ha tillit til at opplysninger og materiale
de har avgitt til undersøkelsen, forvaltes forsvarlig og på en måte som kommer fellesskapet
mest mulig til gode. Undersøkelsene gjennomføres også med betydelige offentlige midler.
En forskrift som presiserer og utfyller de generelle kravene om etablering av undersøkelser
og behandling av helseopplysninger i undersøkelsene, kan legge til rette for at personvernet
til den enkelte deltaker ivaretas på en god måte. Departementet viser til at forordningen, den
nye personopplysningsloven og helseregisterloven med eventuelle endringer, vil gjelde ved
behandlingen av helseopplysninger i befolkningsbaserte helseundersøkelser. Det kan
imidlertid være krevende å finne ut hvilke krav som er relevante for bestemte typer
behandling av opplysninger. Videre kan det være behov for ytterligere personvernkrav.
Forordningen oppfordrer til at virksomheter innen samme sektor går sammen om å
utarbeide bransjenormer (adferdsregler), jf. artiklene 40 og 41. Ved å følge sin bransjenorm,
vil virksomheten få på plass de viktigste rutinene for å etterleve forordningen. Se punkt 5.1.7.
Utvikling av en bransjenorm for befolkningsbaserte helseundersøkelser eller for sekundærbruk av helseopplysninger generelt, vil kunne være et alternativ eller et supplement til
forskriftsregulering som vil bidra til etterlevelse av personvernkravene. En forskrift vil
imidlertid kunne ha en liknende funksjon som en bransjenorm for undersøkelser, som
retningslinjer for hvordan personvernkravene kan ivaretas.
6.1.4 Supplerende rettsgrunnlag
Behandling av helseopplysninger i samsvar med deltakernes samtykke, vil kunne hjemles
direkte i EUs personvernforordning artikkel 6 (1) litra a, jf. artikkel 9 (2) litra a. Nye
undersøkelser og utvidelser av eksisterende undersøkelser vil derfor kunne etableres selv om
det ikke fastsettes en forskrift.
Opplysninger som er innhentet på bakgrunn av samtykke som ikke oppfyller kravene i
forordningen, vil derimot ikke kunne hjemles direkte i forordningen. Behandling av helse opplysninger i befolkningsbaserte helseundersøkelser, som ikke er basert på gyldig samtykke
etter forordningen, krever supplerende rettsgrunnlag i norsk lov.
Eksisterende undersøkelser der deltakernes samtykke ikke er i samsvar med forordningens
krav, vil ikke kunne videreføres uten hjemmel i lov eller forskrift i medhold av lov, se
punkt 11.4.2. Departementet viser her til forslaget til ny personopplysningslov § 7 om at
Datatilsynet i særlige tilfeller skal kunne tillate behandling av sensitive personopplysninger
som er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser. Uten en slik tillatelse eller en
forskrift om befolkningsundersøkelser, vil helseopplysninger om personer som fremdeles
lever ikke kunne lagres og brukes videre, men må slettes. Dette er etter departementets
vurdering en situasjon som må unngås. Undersøkelsene utgjør viktige ressurser og gir
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verdifull kunnskap som ikke må gå tapt. Dette gjelder i økende grad etter jo eldre
opplysningene er, fordi opplysningene da kan vise forandringer og utvikling over tid.
Forskriften vil også ha selvstendig betydning når det gjelder innsamling av humant biologisk
materiale og etablering av biobanker i tilknytning til undersøkelsene. Dersom forskriften
vedtas, vil biobanker kunne etableres med hjemmel i forskriften uten at det er nødvendig
med REK-godkjenning. Uten en forskrift vil det det derimot fremdeles være nødvendig med
REK-godkjenning ved etablering og utvidelse av biobankene.
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7 Forskriftens formål
Departementet foreslår at forskriften skal ha som formål å legge til rette for undersøkelser
som gjennom analyser og forskning frambringer kunnskap om befolkningens helse og om
faktorer som påvirker denne. Helse handler her om forutsetninger for bedre helse i
befolkningen, dvs. faktorer som påvirker helsen, forutsetninger for å få best mulig
diagnostikk, få behandling for sykdom, bli frisk fra sykdom, mestre sykdom eller forbli frisk.
Se forslaget til forskrift § 1-1.
Opplysninger i undersøkelsene kan dermed benyttes i folkehelsearbeidet – til å følge med på
helseutviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt slik at en kan redusere risikoen for sykdom i
befolkningen eller ved at sykdom oppdages i et så tidlig stadium at følgene av sykdom
reduseres. Opplysningene kan også gi grunnlag for forskning og analyser om sykdommers
årsaker, utbredelse og forløp, om helsetjenester, om behandlingseffekter og om diagnoser.
Hver enkelt av undersøkelsene skal ha mer konkrete formål. Formålsbestemmelsen i
forskriften skal favne alle undersøkelsene, og er derfor mer overordnet. Formålet for den
enkelte undersøkelsen skal etter forslaget ikke konkretiseres i forskriften. Det stilles
imidlertid krav om at formålet for den enkelte undersøkelsen skal angis ved etableringen, se
punkt 11.2.3.
Forskriften skal også sikre at behandlingen av helseopplysninger og humant biologisk
materiale foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern og brukes til
individets og samfunnets beste. Denne delen av formålsbestemmelsen gjengir gjeldende
helseregisterlov § 1 andre punktum.
De generelle reglene i helseregisterloven og personvernforordningen skal sikre at personvernet ivaretas ved behandling av helseopplysninger i helseregistre, blant annet rett til innsyn
for deltakerne og krav til informasjonssikkerhet. Disse reglene vil gjelde for behandlingen av
helseopplysninger i undersøkelsene. I tillegg vil det i forskriften bli stilt presiserende eller
ytterligere personvernkrav. Det omfatter blant annet kravene til informasjon og kryptering,
se punkt 12.4 og 14.9.1.
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8 Hjemmel for forskriften
Departementet foreslår at undersøkelsene reguleres i forskrift fastsatt med hjemmel i
helseregisterloven og helseforskningsloven.

8.1 Helseregisterloven
Departementet foreslår at forskriften hjemles i helseregisterloven § 9 bokstav a. Denne
bestemmelsen gir Kongen i statsråd adgang til å fastsette forskrifter om behandling av
opplysninger i helseregistre dersom den registrerte samtykker. Slike forskrifter kan gis
dersom de alminnelige vilkårene i § 6 for behandling av helseopplysninger er oppfylt.
Videre må vilkårene i § 8 for etablering av helseregistre ved forskrift være op pfylt. Det er et
vilkår at den helsefaglige eller samfunnsmessige nytten av registeret klart overstiger
personvernulempene. Se nærmere om vurderingen i punkt 11.2.1. Det kan bare etableres
registre for å ivareta oppgaver etter konkrete angitte lover; apotekloven, folkehelseloven,
helse- og omsorgstjenesteloven, legemiddelloven, smittevernloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Videre skal forskriften angi formålet for registeret, hvilke
typer opplysninger som behandles, krav til identitetsforvaltning, krav til sikring av
opplysningene og hvem som er databehandlingsansvarlig. Se punkt 5.3.
Departementet foreslår at forskriften også hjemles i § 10. Opplysninger i eksisterende
undersøkelser som er samlet inn med samtykker som ikke oppfyller kravene i EUs
personvernforordning, vil da fortsatt kunne behandles, se punkt 11.4.2.
Forskriften skal også vedtas med hjemmel i helseregisterloven § 3 fjerde ledd, slik at også
universiteter (databehandlingsansvarlige utenfor helse- og omsorgsforvaltningen og helse- og
omsorgstjenesten) vil kunne etablere befolkningsbaserte helseundersøkelser etter forskriften.
Se punkt 9.1.4.

8.2 Helseforskningsloven
Departementet foreslår at forskriften også hjemles i helseforskningsloven § 25 femte ledd.
Denne bestemmelsen gir departementet adgang til å gi forskrift om opprettelse av og annen
behandling av humant biologisk materiale i biobanker som er tilknyttet helseregistre etter
helseregisterloven.
Departementet foreslår også bestemmelser om hvordan humant biologisk materiale i en
forskningsbiobank skal oppbevares og behandles. Disse hjemles i helseforskningsloven § 27
fjerde ledd. Forskriften hjemles i tillegg i § 6 tredje ledd om krav til blant annet
internkontroll og forskningsansvarliges plikter. Se kapittel 15.
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9 Forskriftens virkeområde
Departementet foreslår i dette kapitlet at forskriften skal regulere behandling av helse opplysninger og eventuelt humant biologisk materiale som er innsamlet gjennom
befolkningsbaserte helseundersøkelser, se forslag til § 1-2 om forskriftens saklige
virkeområde. Forskriften skal omfatte både allerede etablerte undersøkelser og nye liknende
undersøkelser. Departementet foreslår imidlertid at forskriften begrenses til å gjelde enkelte
nærmere bestemte typer befolkningsbaserte helseundersøkelser.

9.1 Hvilke undersøkelser som omfattes av forskriften (saklig
virkeområde)
Departementet foreslår at forskriften skal gjelde undersøkelser som oppfyller følgende vilkår:
-

Helseopplysninger og eventuelt humant biologisk materiale behandles etter samtykke fra
hver enkelt deltaker.

-

Formålet er at opplysninger fra undersøkelsen skal benyttes til analyser og forskning som
kan gi kunnskap om befolkningens helse og om faktorer som påvirker denne.

-

En hel befolkning, en befolkningsgruppe eller et representativt utvalg blir invitert til å
delta.

-

Folkehelseinstituttet, et universitet som tilbyr medisinsk eller helsefaglig utdanning eller
et universitetssykehus (helseforetak med universitetsfunksjon) er databehandlingsansvarlig for behandlingen av helseopplysningene og ansvarlig for eventuell behandling
av humant biologisk materiale.

Denne avgrensningen vil bety at forskriften blant annet vil omfatte de store befolknings baserte helseundersøkelsene som HUNT og MoBa.
Forskriften skal regulere vilkårene for alle befolkningsbaserte helseundersøkelser som faller
innenfor forskriftens virkeområde. Departementet antar at virkeområdet vil dekke de
undersøkelsene som i praksis kan bli aktuelle. Dersom det likevel skulle bli a ktuelt for andre
databehandlingsansvarlige enn de som nevnes i forskriften å gjennomføre en liknende
undersøkelse, vil undersøkelsen kunne etableres etter innhenting av deltakernes samtykke,
med hjemmel i personvernforordningen (når denne er gjennomført i norsk rett). Eventuelle
biobanker tilknyttet undersøkelsen vil kreve REKs forhåndsgodkjenning i samsvar med
reglene i helseforskningsloven.
Avgrensningen av hvilke undersøkelser som omfattes av forskriften, forklares nærmere i det
følgende.
9.1.1 Samtykke fra deltakerne
For at en undersøkelse kan falle under forskriften, skal behandlingen av opplysninger og
humant biologisk materiale være basert på samtykke fra deltakerne. Samtykket skal baseres
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på utfyllende informasjon om undersøkelsen. Se kapittel 12 om krav til samtykke og
informasjon til deltakerne.
9.1.2 Formålet er å gi kunnskap om befolkningens helse
Opplysninger fra undersøkelsen skal benyttes til analyser og forskning som kan gi kunnskap
om befolkningens helse og om faktorer som påvirker denne. Dette korresponderer med
forskriftens formål i § 1-1, se kapittel 8. De ulike undersøkelsene skal ha formål som er mer
konkrete, men som må være innenfor denne formålsangivelsen, se punkt 11.2.3.
9.1.3 En hel befolkning, befolkningsgruppe eller et representativt utvalg
Departementet foreslår at forskriften skal gjelde undersøkelser der en hel befolkning, en
befolkningsgruppe eller et representativt utvalg blir invitert til å delta. Dette forstås som en
samling personer som skal oppfylle gitte kriterier, for eksempel aldersgruppe, kjønn, bosted,
graviditet, risikofaktorer eller at de er tvillinger. Deltakerne vil være "friske" personer, så vel
som personer som mottar eller har mottatt helsehjelp. At utvalget av deltakere er
representativt for den gruppen som inngår i undersøkelsen, er en forutsetning for at
undersøkelsen skal kunne gi kunnskap om befolkningens helse og om faktorer som påvirker
denne. Dette betyr at for eksempel kvalitetsregistre ikke vil omfattes av forskriften. Dette er
registre med opplysninger om en avgrenset pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle
behandlingsforløp.
9.1.4 Databehandlingsansvarlig
Departementet foreslår at det kun skal være etablerte forskningsinstitusjoner som bør være
databehandlingsansvarlige for helseregistre som omfattes av forskriften. Den databehandlingsansvarlige skal samtidig være forskningsansvarlig for en eventuell forskningsbiobank, se punkt 11.3.1. Det er derfor viktig at de som skal behandle opplysningene og
materialet har en stabil organisering og finansiering, og et solid forskningsmiljø som gir
grunnlag for forsvarlig forvaltning av undersøkelsen. Virksomhetene må ha erfaring med
kravene som gjelder for behandling av helseopplysninger og humant biologisk materiale.
Videre bør det kun være virksomheter som har god medisinsk og helsefaglig kompetanse.
Slike virksomheter har også kompetanse og erfaring med å håndtere store mengder sensitive
data som er taushetsbelagte.
At det bare er visse virksomheter som skal kunne etablere undersøkelsene med hjemmel i
forskriften, vil bidra til at opplysningene og materialet behandles forsvarlig i samsvar med
lover og regler og at de kommer til nytte for samfunnet gjennom god forskning og gode
analyser. Dette vil samtidig bidra til at eksisterende og nye deltakere får tillit til at
opplysninger og materiale som kommer fra dem ikke misbrukes og til at deres bidrag
kommer til nytte.
På denne bakgrunn foreslår departementet at det skal være Folkehelseinstituttet og
universiteter med medisinsk og helsefaglig utdanning som skal kunne etablere befolkningsbaserte helseundersøkelser med hjemmel i forskriften. Dette omfatter de virksomhetene som
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i dag gjennomfører befolkningsbaserte helseundersøkelser. Disse vil dermed få hjemmel til å
videreføre eksisterende undersøkelser.
I tillegg bør universitetssykehusene (helseforetak med universitetsfunksjoner) i fremtiden
kunne etablere slike undersøkelser. Universitetssykehusene oppfyller de nevnte kriteriene, og
bruker allerede i økende grad data fra befolkningsbaserte helseundersøkelser i tilkn ytning til
kliniske studier.
Helseregisterloven gjelder bare for behandling av helseopplysninger i helse- og omsorgsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten. Universitetene som har ansvaret for de
regionale befolkningsbaserte helseundersøkelser er imidlertid ikke en del av helse- og
omsorgsforvaltningen eller -tjenesten. Departementet mener at undersøkelser som HUNT og
Tromsøundersøkelsene bør reguleres av forskriften. Departementet foreslår derfor at
forskriften også hjemles i helseregisterloven § 3 fjerde ledd, som gir hjemmel for å fastsette
forskrifter som kan gjøre helseregisterlovens regler gjeldende også utenfor lovens virkeområde. Det presiseres i forskriften § 1-6 at helseregisterlovens regler gjelder ved behandling
av helseopplysninger i befolkningsbaserte helseundersøkelser med hjemmel i forskriften.
9.1.5 Andre avgrensninger?
Departementet har vurdert om forskriften bør avgrenses til undersøkelser som skal følge
deltakerne over lengre tid eller som skal være av et visst omfang med hensyn til an tall
deltakere, antall spørsmål i undersøkelsen, stedlig utbredelse e.l. Departementet har kommet
til at det vil være uhensiktsmessig å stille konkrete krav for eksempel til varigheten eller krav
om antall deltakere.
Eksisterende befolkningsbaserte helseundersøkelser er i praksis administrert med sikte på
langsiktig drift der deltakerne skal følges over flere år. Departementet ser imidlertid ikke
behov for å sette dette som et vilkår for at undersøkelsen skal kunne etableres med hjemmel
i forskriften. Eventuelle undersøkelser som har et kortsiktig perspektiv vil ikke reise større
utfordringer med hensyn til personvern osv., og bør derfor kunne etableres på samme måte
dersom forskriftens vilkår er oppfylt.
Departementet ser heller ikke behov for at forskriften bare skal gjelde for undersøkelser med
gjentatte innsamlinger av opplysninger og/eller biologisk materiale, selv om gjentatte
innsamlinger er et kjennetegn ved en del av undersøkelsene. Departementet viser til at det
varierer hvordan nye innsamlinger skjer. De regionale undersøkelsene etableres som nye
undersøkelser (for eksempel HUNT 1-4), mens for andre undersøkelser er det ulike
tilleggsundersøkelser som knyttes til den opprinnelige undersøkelsen.

9.2 Geografisk virkeområde
Departementet foreslår at forskriften skal gjelde for databehandlingsansvarlige som er
etablert i Norge. Departementet foreslår at forskriften ikke skal gjelde for Svalbard.
Departementet viser til at helseforskningsloven gjelder for Svalbard, men at helseregister loven ikke gjør det (jf. helseforskningsloven § 3, helseregisterloven § 4 og forskrift 22. juni
2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen). Det vil
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ikke være hensiktsmessig med ulike virkeområder for behandling av henholdsvis helse opplysninger og humant biologisk materiale. Dette følger indirekte av at forskriften bare skal
gjelde undersøkelser som etableres av Folkehelseinstituttet, et universitet med medisinsk eller
helsefaglig utdanning eller et universitetssykehus som databehandlingsansvarlig. En
presisering av det geografiske virkeområdet vil imidlertid tydeliggjøre at det kun er
universiteter eller sykehus i Norge som vil kunne etablere undersøkelser med hjemmel i
forskriften.
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10 Fagråd
I dette kapitlet drøfter departementet om det bør etableres et fagråd for de befolkningsbaserte helseundersøkelsene. Departementet fremmer ikke forslag om et fagråd i dette
høringsnotatet, men ber om at høringsinstansene vurderer behovet for et fagråd, og
eventuelt kommer med innspill til hvordan et fagråd skal settes sammen, hvilke oppgaver det
skal ha og hvordan det skal arbeide.

10.1 Behovet for et fagråd
Den samordningen som i dag skjer gjennom CONOR-styringsgruppen kan ivaretas av et
fagråd som er bredere sammensatt. CONOR er nærmere omtalt i punkt 4.6. CONORdatasettet er nå en "passiv" undersøkelse ved at det ikke tilføres nye data til forskningsfilen.
Styringsgruppen fungerer imidlertid fortsatt som en arena for harmonisering og samarbeid.
Et fagråd kan legge til rette for godt faglig samarbeid. Det er behov for å sikre god
samordning mellom ulike undersøkelser, slik at disse kan utfylle hverandre og sammenstilles.
Dette vil kunne redusere omfanget av hver enkel undersøkelse. Ved å legge til rette for
sammenstilling vil en samtidig kunne øke populasjonsstørrelsen, slik at flere typer studier kan
gjennomføres basert på undersøkelsen og slik at den enkelte studie kan få høyere kvalitet. Et
fagråd vil også kunne bidra til å sikre god faglig kvalitet og størst mulig samfunnsmessige
relevans for hver enkelt undersøkelse. Avhengig av sammensetningen i rådet, kan rådet også
bidra til at deltakere fra de ulike undersøkelsene tidlig blir involvert i utvikling, koordinering
og gjennomføring av undersøkelsene. Fagrådet vil også kunne bidra til å fremme forskning
basert på de ulike undersøkelsen ved at forskningsmiljøer deltar i rådet.
Departementet viser til at det i høringsnotatet om kommunalt pasient- og brukerregister er
foreslått å etablere et fagråd for dette registeret. Se høringsbrev 23. desember 2016.
Et argument mot å opprette et fagråd for befolkningsbaserte helseundersøkelser, er at det
kan bli et ekstra byråkratiserende element ved etablering, gjennomføring og forvaltning av
undersøkelsene. Dette vil avhenge blant annet av hvilke oppgaver rådet får, hvordan det er
sammensatt og hvordan det arbeider.

10.2 Mulige oppgaver for et fagråd
Departementet mener at et eventuelt fagråd bør ha et relativt vidt mandat. En sentral
oppgave for et fagråd kan være å bidra til samordning mellom de befolkningsbaserte
helseundersøkelsene. Et eventuelt fagråd kan for eksempel spille en rolle ved å stimulere til
bruk av kodeverk eller standarder, eller komme med faglige anbefalinger når det gjelder
utvikling av undersøkelsene.
Et fagråd kan gi innspill til de databehandlingsansvarlige, både ved etablering, ved utvidelser
og i driften av undersøkelsene. Rådet kan også bidra til kvalitetssikring og vurdering av nytte
og relevans av undersøkelsene.
Rådet kan ha en rolle i å sikre en dialog med brukere av data fra undersøkelsene, og kan ha
en veiledningsfunksjon knyttet til hva som ligger bak materialet. Fagrådet kan videre gi råd til
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etablering og innretning av nye undersøkelser, og være en arena for å drøfte innholdet i
beslutninger om etablering. Informasjonen til deltakerne er også blant de temaene som kan
drøftes i fagrådet før etablering besluttes.
Det kan derfor vurderes om den databehandlingsansvarlige for den enkelte undersøkelsen
skal ha en plikt til å forelegge undersøkelsens etablering og innretning for fagrådet før
undersøkelsen starter opp, men departementet fremmer ikke forslag om dette i
høringsnotatet.
En annen mulig oppgave for fagrådet kan være å drøfte Folkehelseinstituttets utkast til maler
for fylkeshelseundersøkelser, se punkt 18.2.
Departementet mener at det uansett ikke vil være hensiktsmessig å forskriftsregulere
nærmere hvordan rådet skal arbeide. Dette bør vurderes av Folkehelseinstituttet og
medlemmene i rådet, og bør kunne endres etter som en får erfaringer med forskriften og
hvordan rådet arbeider og fungerer.

10.3 Hvem som skal etablere et eventuelt fagråd
Det kan være hensiktsmessig at Folkehelseinstituttet får i oppgave å etablere et eventuelt
fagråd. Det vises til at Folkehelseinstituttet i folkehelseloven er gitt i oppgave å overvåke
utviklingen av folkehelsen, utarbeide oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer
som påvirker denne, samt utføre helseanalyser og drive forskning på folkehelseområdet.
Instituttet har således et overordnet ansvar på dette området.

10.4 Rådets sammensetning
Dersom det skal etableres et fagråd for de befolkningsbaserte helseundersøkelsene, må det
tas stilling til hvem og hvor mange som skal sitte i rådet.
Rådet bør være bredt sammensatt med representanter for både de databehandlingsa nsvarlige
og brukerne/forskerne, dvs. fagmiljøene som skal bruke opplysninger og materiale fra
undersøkelsene i forskning, analyser mv. og fagmiljøene som drar nytte av statistikk og
resultatene fra forskning og analyser.
Det bør også vurderes om rådet skal ha medlemmer som representerer deltakerne i
undersøkelsene, for å ivareta deltakernes interesser og perspektiv. Noen av de
befolkningsbaserte helseundersøkelsene har et "deltakerpanel", som trekkes inn for eksempel
i arbeidet med å utvikle spørsmålene og informasjonen i undersøkelsen. Et fagråd med
medlemmer som representerer deltakerne kan redusere behovet for at den enkelte
undersøkelsen har deltakerrepresentasjon for eksempel i styringsgruppen eller i
deltakerpanel.
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11 Vilkår for etablering av undersøkelsene
I dette kapitlet drøftes vilkårene for etablering av befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Departementet foreslår hvilke vilkår som skal gjelde ved etablering av helseregistre og
eventuelle forskningsbiobanker tilknyttet undersøkelsene. Med etablering siktes det her til
det å sende ut informasjon til deltakere, å innhente samtykke og å samle inn og lagre
opplysninger og eventuelt humant biologisk materiale. Se forslaget til forskrift § 2 -1 og § 2-3.
Det må presiseres at forslaget ikke vil innebære noen lemping av de materielle vilkårene for å
etablere undersøkelser i forhold til gjeldende regler. Kravene til personvern, forskningsetikk
og informasjonssikkerhet vil være de samme, enten undersøkelsen hjemles i forskriften eller
direkte i forordningen. Den databehandlingsvarlige vil måtte gjøre de samme vurderingene
og utarbeide den samme dokumentasjonen med beskrivelse av prosjektet, forskningsetisk
vurdering, vurdering av personvernkonsekvenser osv. Datatilsynet og Helsetilsynet vil føre
tilsyn og gi pålegg etter personopplysningsloven og helsetilsynsloven på samme måte som i
dag. En slik ordning er i samsvar med ordningen etter EUs personvernforordning, som ikke
stiller krav om ekstern godkjenning.

11.1 De ulike undersøkelsene navngis ikke i forskriften
Departementet foreslår at de ulike undersøkelsene ikke navngis i forskriften. I andre
forskrifter som hjemler helseregistre, er det aktuelle registeret navngitt og forskriften angir
konkret det enkelte registers formål, innhold mv.. Departementet mener at etableringen av
hver enkelt befolkningsbaserte helseundersøkelse ikke er egnet for forskriftsregulering.
Forskriften vil i stedet angi rammene og forutsetningene for etablering av undersøkelsene og
behandling av helseopplysninger og humant biologisk materiale. Dette krever en annen
innretning på forskriften. En ordning der den enkelte undersøkelsen ikke navngis i
forskriften innebærer at det ikke vil være en ekstern instans som vurderer og tar stilling til
den enkelte undersøkelsen i forkant av etableringen. Hovedforskjellen fra andre helseregistre
som er hjemlet i forskrift er at denne nye forskriften skal regulere samtykkebaserte
undersøkelser. Deltakerne skal få god informasjon i forkant og underveis, og vil alltid ha
muligheten til å trekke tilbake samtykket. I og med at deltakernes mulighet til selvbestemmelse over egne helseopplysninger er ivaretatt fullt ut, er det etter departementets syn
mindre behov for en ekstern vurdering av hver enkelt undersøkelse.
Departementet viser også til at helseopplysninger uansett også vil kunne behandles i samsvar
med de registrertes samtykke med direkte hjemmel i EUs personvernforordning artikkel 6 (1)
bokstav 1 og 9 (2) bokstav a.

11.2 Krav ved etablering av helseregistre
Helseregistre i befolkningsbaserte helseundersøkelser skal etter forskriften kunne etableres
når de alminnelige vilkårene for behandling av helseopplysninger i EUs personvernforordning artikkel 5 og i forskriften er oppfylt. Blant annet må opplysningene være
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tilstrekkelige og relevante for formålet med undersøkelsen. Videre må graden av person identifikasjon ikke være større enn nødvendig for det aktuelle formålet. For de befolkningsbaserte helseundersøkelsene vil det være nødvendig å registrere fødselsnummer eller andre
personidentifiserende kjennetegn for å kunne sammenstille opplysningene med andre kilder,
kontakte deltakerne for å gi informasjon, innhente samtykke til tilleggsundersøkelser, gi
tilbakemelding om resultater osv. I det følgende gjøres det rede for hvilke presiseringer og
tilleggskrav som foreslås forskriftsfestet.
11.2.1 Nytten må klart overstige personvernulempene
Departementet legger til grunn at den helsefaglige eller samfunnsmessige nytten av registeret
klart må overstige personvernulempene. Dette er et vilkår etter gjeldende helseregisterlov
§ 8. Undersøkelser som ikke oppfyller samtykkekravene i forordningen, kan gjennomføres
blant annet dersom behandlingen av opplysningene er nødvendig av hensyn til vesentlige
samfunnsinteresser, allmenne folkehelsehensyn eller arkiv-, forsknings- eller statistikkformål,
jf. artikkel 9 (2) bokstav g, i og j.
Departementet viser til at den samfunnsmessige nytten ved befolkningsbaserte helseundersøkelser er stor. Samtidig vil kravene som stilles til samtykke og til informasjons sikkerheten mv. i undersøkelsene, ivareta den enkeltes personvern på en god måte.
Departementet mener derfor at den helsefaglige eller samfunnsmessige nytten av
befolkningsbaserte helseundersøkelser generelt overstiger personvernulempene. Dette bør
imidlertid også vurderes konkret for den enkelte undersøkelsen ved etableringen.
Departementet foreslår at dette presiseres i forskriften.
Personvernulempene
Det at det registreres og lagres opplysninger om en person er i seg selv en personvern ulempe. Andre personvernulemper er begrensninger i muligheten til å bestemme over
opplysninger om seg selv og risiko for at opplysninger kommer på avveie. Se også 11.2.4 om
vurderingen av personvernkonsekvenser.
De befolkningsbaserte helseundersøkelsene er basert på samtykke fra deltakerne. Det gir den
enkelte råderett over egne opplysninger. Den enkelte bestemmer selv om hun eller han skal
delta i undersøkelsen eller ikke, og samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Forskriften
vil stille strenge krav til den informasjonen som skal gis til deltakerne og som skal danne
grunnlaget for deres samtykke. De generelle personvernreglene i helseregisterloven og
personvernforordningen skal sikre at personvernet ivaretas ved behandling av helseopplysninger i helseregistre. I tillegg foreslås det presiseringer og tilleggskrav i forskriften.
Nytten
EUs personvernforordning synliggjør hvor viktig registerforskning kan være for folkehelsen
og utvikling av tjenestene, og at det vil være anledning til slik forskning så langt
personvernhensyn er ivaretatt:
Ved at sammenstille oplysninger fra registre kan forskere opnå ny viden af stor værdi for så
vidt angår udbredte sygdomstilstande såsom hjerte-kar-sygdomme, kræft og depression. På
basis af registre kan forskningsresultater styrkes, da de bygger på en større befolkningsgruppe.
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Inden for samfundsvidenskab gør forskning på basis af registre det muligt for forskere at opnå
afgørende viden om langtidssammenhæng mellem en række sociale forhold, f.eks.
arbejdsløshed og uddannelse, med andre livsvilkår. Forskningsresultater, der opnås gennem
registre, leverer solid viden af høj kvalitet, som kan danne grundlag for udformning og
gennemførelse af videnbaseret politik, forbedre livskvaliteten for mange mennesker og øge
effektiviteten af de sociale tjenester (…). (fortalen punkt 157)
De befolkningsbaserte helseundersøkelsene er viktige kilder som gir annen type kunnskap
enn den man kan hente ut av andre helseregistre eller andre kilder, for eksempel
opplysninger om levevaner og kosthold. Gjennom forskning kan undersøkelsene bidra til å
finne faktorer som fremmer helse, hva som kan forårsake sykdom, genetiske årsaker til
sykdom, hvordan helse påvirker livsløp, mv. Undersøkelsene kan også gi kunnskap om
hvordan folk oppfatter eller opplever helsetjenesten. Kunnskapen fra undersøkelsene
benyttes i folkehelsearbeidet, til å fremme helse og til å forebygge sykdom og sykdomsutvikling. Videre kan kunnskap fra undersøkelsene brukes sammen med kliniske studier som
grunnlag for utvikling av nye medisiner eller nye behandlingsformer.
Se nærmere i kapittel 4 om nytten av eksisterende undersøkelser og kapittel 7 om formålet
med undersøkelsene.
11.2.2 Samtykke og informasjon
Deltakernes samtykke til behandling av helseopplysninger og biologisk materiale setter
rammene for de befolkningsbaserte helseundersøkelsene. Samtykket vil innebære at
deltakeren slutter seg til å delta i undersøkelsen, ut fra de forutsetningene som følger av
informasjonen som deltakeren har fått. Dette kalles gjerne en samtykkeerklæring. Ved
etablering av undersøkelsen skal det gjøres rede for den informasjonen som gis til deltakere i
undersøkelsen som grunnlag for samtykket. Se forslaget til forskrift § 2-1 andre ledd bokstav
d jf. § 2-5 og § 2-6. Samtykke og informasjon drøftes nærmere i kapittel 12.
11.2.3 Formål for den enkelte undersøkelse
EUs personvernforordning artikkel 5 (1) bokstav b sier at opplysninger bare kan samles inn
til uttrykkelig angitte og legitime formål. Alle undersøkelser skal derfor ha et bestemt formål
som skal dokumenteres og inngå i informasjonen til deltakerne, jf. forslaget til forskrift § 2-1
andre ledd bokstav a og § 2-5 andre ledd bokstav b.
Undersøkelsene vil ha ulike formål. Den enkelte undersøkelses formål skal imidlertid være
innenfor forskriftens generelle formål, dvs. å legge til rette for at analyser og forskning
frambringer kunnskap om befolkningens helse og om faktorer som påvirker denne (se
kapittel 7). En befolkningsbasert helseundersøkelse kan ses som en grunndataleverandør til
ulike forskningsprosjekter, og formålet til en befolkningsbasert undersøkelse vil måtte
beskrives mer generelt enn for konkrete forskningsprosjekter som benytter datamateriale fra
undersøkelsen.
Formålet vil være bestemmende for hvilke opplysninger som kan samles inn og hva
opplysningene kan brukes til. Kravet til presisjon i formålsangivelsen for den enkelte
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undersøkelsen må ses i sammenheng med at undersøkelsene gjerne etableres for å gi
grunnlag for forskningsprosjekter. Ofte brukes en tilnærming hvor man følger deltakerne
over en lengre periode, ofte over flere år. Hensikten er å studere utvikling og endring.
Departementet legger til grunn at for de undersøkelsene som allerede er etablert og som skal
videreføres gjennom forskriften, vil den formålsangivelsen som gjelder i dag kunne
videreføres.
11.2.4 Krav om å vurdere personvernkonsekvenser
Den databehandlingsansvarlige skal vurdere personvernkonsekvensene av undersøkelsen.
Dette følger også av personvernforordningen artikkel 35, jf. særlig (3) bokstav b.
Departementet foreslår at dette presiseres i forskriften, se forslaget til forskrift § 2-1 andre
ledd bokstav e.
Vurderingen skal blant annet omfatte en systematisk beskrivelse av risikoen for deltakerne og
av planlagte tiltak som skal sikre personvernet. Befolkningsbaserte helseundersøkelser
innebærer at store mengder helseopplysninger om mange personer samles inn, lagres og
behandles på andre måter. Deltakelse innebærer at helseopplysningene om den enkelte
deltakeren vil bli brukt i helseanalyser og forskning i mange år framover. Dette kan i seg selv
oppleves som en ulempe for enkelte. Her må det ses hen til at ulemper kan vurderes ul ikt fra
person til person. For eksempel kan noen reagere på at opplysninger om dem kobles til
opplysninger i andre registre eller brukes i forskningsprosjekter, mens andre ikke bryr seg
noe om dette.
Ulempene ved behandling innenfor regelverket må uansett ikke overdrives, siden
behandlingen er basert på deltakernes samtykke. Det vil imidlertid alltid være en viss risiko
for at opplysninger kan bli behandlet i strid med reglene, for eksempel at de gjøres
tilgjengelige for flere enn nødvendig. Risikoen vil være den samme uavhengig av om
deltakeren har samtykket til deltakelse. Tiltak for å håndtere risikoer og informasjons sikkerhet vil derfor være en del av vurderingen.
Den databehandlingsansvarlige vil ha plikt etter EUs personvernforordning til å drøfte
konsekvensene for personvernet med virksomhetens personvernrådgiver og eventuelt
Datatilsynet, jf. artikkel 35 og 36.
Departementet mener at det bør vurderes om det også skal opprettes et fagråd og om den
databehandlingsansvarlige skal ha plikt til å drøfte personvernhensyn med fagrådet før
undersøkelsen starter opp, men fremmer ikke forslag om dette i høringsnotatet. Se
punkt 10.2.
11.2.5 Kriterier for deltakelse
Den databehandlingsansvarlige må fastsette kriteriene for hvem som skal inviteres til å delta i
undersøkelsen, jf. § 2-1 andre ledd bokstav b. Det kan for eksempel angis at undersøkelsen
skal dekke innbyggere i en bestemt aldersgruppe i en bestemt region. Videre må det angis
hvilken metode som skal brukes for å velge ut hvem som skal inviteres fra denne g ruppen.
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11.2.6 Opplysninger som kan innsamles
Opplysningene som registreres i helseregisteret til en befolkningsbasert helseundersøkelse
skal være nødvendige for undersøkelsens formål. Hver opplysning må ligge innenfor
deltakernes samtykke.
Departementet foreslår at følgende opplysninger skal kunne registreres, jf. § 2-2:
-

fødselsnummer eller annen personidentifikator

-

demografiske og sosioøkonomiske opplysninger

-

opplysninger som vedkommende selv oppgir i spørreskjema eller under intervju

-

målte verdier og opplysninger som er framkommet ved helseundersøkelse i henhold til
fastsatt undersøkelsesprogram

-

helseopplysninger som er framkommet ved analyser av humant biologisk materiale som
er samlet inn i tilknytning til undersøkelsen (se nedenfor)

-

opplysninger fra andre registre som er samlet inn i tilknytning til undersøkelsen (se
nedenfor)

-

opplysninger som er framkommet ved analyse av opplysninger fra undersøkelsen og fra
andre registre (se nedenfor)

Hvilke opplysninger innenfor dette som skal innsamles og lagres i den enkelte undersøkelse,
må fastsettes ved etableringen. Se forslaget til forskrift § 2-1 andre ledd bokstav c.
Opplysninger om etnisitet
Dersom undersøkelsene skal inneholde opplysninger om etnisitet, slik som Saminor 1 og
Saminor 2, krever dette en særskilt etisk vurdering. Det krever særlige forskningsetiske
utfordringer dersom opplysningene knyttes til grupper som er eller har vært utsatte eller
sårbare. Dette må vurderes ved innsamling av opplysninger om etnisitet i befolknings baserte
helseundersøkelser og ved analyse og forskning på materiale fra disse. I dagens befolkningsbaserte helseundersøkelser er det bare samisk etnisitet som er registrert, jf. SAMINOR undersøkelsene.
Samiske forskningsmiljøer har etterspurt etiske retningslinjer for samisk forskning.
Sametinget har på bakgrunn av dette igangsatt en prosess med tanke på å utarbeide etiske
retningslinjer for samisk helseforskning, inkludert behandling og lagring av humant biologisk
materiale. Internasjonalt er det også fokus på forskningsetikk innen urfolksforskning, men så
langt har en ikke funnet fram til felles kriterier og verdigrunnlag som kan gjelde for alle
urfolk (Sametinget: Sametingsmelding om høyere utdanning og forskning, 2016). Se også Senter for
samisk helseforskning ved Universitetet i Tromsø: Bruk av samisk etnisitet i forskningsdatabaser
og helseregistre, 2015.
Hvor opplysningene kan hentes fra
Hoveddelen av innholdet til de befolkningsbaserte helseundersøkelsene er opplysninger som
oppgis av den enkelte deltakeren gjennom spørreskjema eller intervju. Det kan også
registreres resultater av fysiske målinger som for eksempel høyde og vekt eller bilder fra MR undersøkelser.
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Helseregisterloven § 13 gir hjemmel til å fastsette en meldeplikt for virksomheter og helse personell. Departementet mener imidlertid at det ikke bør fastsettes en plikt til å melde
opplysninger. Det er ikke rimelig at Folkehelseinstituttet, et universitet eller et helseforetak,
gjennom en beslutning om å etablere en undersøkelse, også skal kunne utløse en meldeplikt
for helsepersonell og virksomheter i både privat og offentlig sektor.
Opplysningene innhentes fra deltakerne selv eller fra andre registre. Departementet foreslår
at det skal kunne innhentes og lagres helseopplysninger som ligger i andre registre dersom
det er omfattet av formålet for undersøkelsen og av samtykket, jf. § 2-2 bokstav f. Et
eksempel på dette er at MoBa-undersøkelsen i tråd med deltakernes samtykke innhenter
opplysninger fra Medisinsk fødselsregister, og at disse opplysningene lagres i MoBaundersøkelsen. På denne måten unngås dobbeltrapporteringer av informasjon som er
relevant for MoBa-undersøkelsen. Siden innhentingen skjer etter samtykke, kreves det ikke
dispensasjon fra taushetsplikten.
Noen forskningsprosjekter går ut på å sammenlikne opplysningene deltakerne selv har gitt
med opplysninger i andre registre, som for eksempelvis Norsk pasientregister eller pasient journal. Dette kalles ofte for valideringsstudier, og resultatet av denne typen prosjekter kan
ha verdifull betydning for datakvaliteten i helseundersøkelsene. Slike opplysninger vil kunne
registreres i helseundersøkelsene såfremt dette er innenfor samtykket.
Departementet foreslår også at opplysninger som er framkommet ved analyse av
opplysninger fra undersøkelsen, skal kunne tilbakeføres til undersøkelsen og lagres for senere
bruk dersom det er dekket av samtykket. Departementet mener at slike opplysninger bør
kunne gjenbrukes og komme til nytte også for andre prosjekter. Dette er en endring i forhold
til gjeldende konsesjonsvilkår, som ikke tillater at resultater fra forskningsprosjekter
tilbakeføres til undersøkelsene. Den databehandlingsansvarlige skal informere deltakerne om
at analyseresultater vil bli tilbakeført og lagret i helseregisteret, se punkt 12.4.1.
Opplysninger som er fremkommet ved analyser av humant biologisk materiale
Dersom det tas biologiske prøver av for eksempel blod eller hår, kan undersøkelsen
inneholde opplysninger utledet av dette materialet. Opplysninger som er fremkommet ved
analyser av biologisk materiale regnes som helseopplysninger og må behandles i samsvar
med helseregisterlovens regler.
Humant biologisk materiale som er samlet inn er en begrenset ressurs for undersøkelsen.
Innsamlingen forutsetter et inngrep hos den enkelte deltaker som både kan være kostbart og
tidkrevende. Mengden materiale som samles inn fra den enkelte og som lagres vil som regel
utgjøre et veldig lite volum og kan brukes opp. Å gjøre analyser av dette materialet
forutsetter ofte svært kostnadskrevende prosedyrer.
For å sikre at materialet ivaretas på best mulig måte, av respekt for deltakerne og for å legge
til rette for forskning, bør analyseresultatene tilbakeføres til helseundersøkelsens register slik
at disse opplysningene kan brukes på nytt for det formålet de er innsamlet for.
Departementet foreslår derfor at den databehandlingsansvarlige skal kunne stille vilkår om at
analyseresultater fra humant biologisk materiale skal tilbakeføres til undersøkelsen, jf. § 5 -1
andre ledd. Dette er en endring i forhold til dagens konsesjonsvilkår. Dette forutsetter at det
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foreligger et gyldig samtykke for en slik tilbakeføring. Den databehandlingsansvarlige skal
informere deltakerne om at opplysninger som utledes av det biologiske materialet vil bli
tilbakeført og lagret i helseregisteret, se punkt 12.4.1.
11.2.7 Genetiske opplysninger
Departementet mener at også genetiske opplysninger bør kunne behandles med hjemmel i
forskriften. Departementet foreslår at genetiske opplysninger utledet av humant biologisk
materiale, skal kunne tilbakeføres til undersøkelsen. Deltakerne må i tilfelle samtykke
spesifikt til dette.
Hva som menes med genetiske opplysninger
Genetiske opplysninger ("genetiske data") defineres i personvernforordningen artikkel 4 (13)
som
personoplysninger vedrørende en fysisk persons arvede eller erhvervede genetiske
karakteristika, som giver entydig information om den fysiske persons fysiologi eller
helbred, og som navnlig foreligger efter en analyse af en biologisk prøve fra den
pågældende fysiske person.
Genetiske opplysninger er etter denne definisjonen opplysninger som er utledet fra humant
biologisk materiale, og som omfattes av det som regnes som helseopplysninger etter
helseregisterloven. Kravene i forordningen til behandling av genetiske opplysninger og
"helbredsopplysninger" er de samme.
Opplysninger om en persons gener vil imidlertid også kunne utledes av andre
helseopplysninger, for eksempel på bakgrunn av særlige diagnoser.
Forskningsetiske og personvernmessige vurderinger
Behandling av genetiske opplysninger utledet fra humant biologisk materiale reiser særlige
forskningsetiske og personvernmessige spørsmål. Innsamlingen av humant biologisk
materiale gjør det mulig å lage genetiske profiler av deltakerne. Det kan være tale om særlig
følsomme opplysninger som kan inneholde mye informasjon om deltakerne og deres
slektninger. Det må også ses hen til at dagens analyser og framtidig kunnskap med hittil
ukjente metoder, kan gi mye informasjon om personer. Det skjer en betydelig teknologisk
utvikling når det gjelder genetiske undersøkelser. Ingen har oversikt over i hvilken grad man
med framtidens teknologi kan lese ut personlige egenskaper fra en genetisk undersøkelse.
Det kan derfor ikke utelukkes at det på et gitt tidspunkt kan avdekkes personlige legninger,
fullstendige kartlegginger av disposisjoner for sykdommer osv. For innsamlet biologisk
materiale vil slike potensielle opplysningstyper kunne innebære en latent personverntrussel.
Departementet mener likevel at personvernulempen vil være begrenset siden behandlingen
må være innenfor deltakernes samtykke. Deltakerne skal informeres om at det kan bli lagret
genetiske opplysninger, og de skal få jevnlig informasjon om hva opplysningene brukes til.
De vil kunne trekke samtykket tilbake dersom de ikke lenger ønsker at materialet og
opplysningene lagres og brukes, se punkt 12.5.
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En viktig ressurs
Departementet har lagt vekt på at forskningsbiobanker og genetiske opplysninger i de
befolkningsbaserte helseundersøkelsene innebærer en viktig ressurs som kan brukes til
forskning som er av stor medisinsk betydning.
Det foreligger i økende grad genetiske opplysninger fra både MoBa i Folkehelseinstituttet,
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU), Tromsøundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø og
Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) ved Universitetet i Bergen. I nær fremtid vil prøver
fra de aller fleste deltakerne i disse undersøkelsene være analysert, og genetiske varianter og
gener i stor grad kartlagt.
Dette er forskning som kan gjøre det mulig å utvikle nye behandlingstilbud. Helserelatert
forskning på bioteknologi vil kunne ha stor betydning for tjenestekvalitet gjennom en mer
treffsikker og tryggere diagnose og behandling.
Videre vil framskritt i behandling og forebygging kunne gjøre den enkeltes liv bedre, og i
tillegg ha betydning for samfunnsøkonomi og velferd generelt. Kartlegging av gener, sammen
med registerdata og informasjon fra spørreskjemaer, gir mange muligheter til å finn e
sammenhenger mellom genetiske varianter og ulike miljøpåvirkninger, sykdommer og
alvorlighetsgrad av sykdom. Man kan for eksempel studere sammenhenger mellom
eksponeringer som drikkevann, infeksjoner eller vaksiner, og ulike sykdommer som for
eksempel kreft og diabetes. De aller fleste av disse sammenhengene vil totalt sett ha liten
effekt, det vil si at de bare vil kunne forklare en liten del av sykdomsbildet. For den enkelte
deltaker og person vil disse variantene ikke kunne si noe sikkert, men for en sykdomsgruppe
vil genetiske opplysninger kunne bringe oss et steg nærmere en forklaring på hvordan en
sykdom oppstår og hvordan den utvikler seg.
Samtykke og informasjonssikkerhet
Opplysningenes karakter og det at det kan være vanskelig å overskue framtidige
konsekvenser av samtykket, skjerper kravene til den informasjonen som gis til deltakerne.
Tilsvarende skjerper det kravene til informasjonssikkerheten. Dette følger av den
databehandlingsansvarliges vurdering av risiko og behovet for tiltak som reduserer risikoen.
Dette er forhold som skal inngå i den databehandlingsansvarliges forskningsetiske vurdering
og i personvernvurderingen. Departementet viser til at det uansett vil være en forutsetning at
deltakerens samtykke gir tillatelse til sekvensering og videre behandling av genetiske
opplysninger.
Tilbakeføring av analyseresultater
Departementet foreslår som nevnt ovenfor å forskriftsfeste at den databehandlingsansvarlige
skal kunne stille vilkår om at analyseresultater fra materialet skal tilbakeføres til
undersøkelsen. Departementet viser til at forordningen ikke setter opp begrensninger når det
gjelder tilbakeføring, men kun at det ut fra de generelle kravene må ligge innenfor samtykket
og formålet. Dette forutsetter at det gis god informasjon om dette både ved innsamlingen og
underveis i undersøkelsen. Se for øvrig punkt 14.7 om tilbakeføring.
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Bruk til konkrete formål
Etter gjeldende regler vil all bruk til konkrete formål av både opplysninger og biologisk
materiale fra de befolkningsbaserte undersøkelsene, kreve godkjenning fra enten REK eller
Datatilsynet. Dette betyr for eksempel at dersom en forsker som skal analysere biologisk
materiale fra undersøkelsen og behandle genetiske opplysninger framkommet ved analyser av
dette materialet, og opplysningene skal tilbakeføres til undersøkelsen, må dette være innenfor
deltakerens samtykke og forskeren må ha godkjenning fra REK.
Når EUs personvernforordning gjøres gjeldende som norsk lov vil helseopplysninger fra
undersøkelsene kunne utleveres og brukes til konkrete formål med direkte hjemmel i
forordningen. Dette forutsetter at behandlingen omfattes av deltakernes samtykke . Det vil
ikke kreves konsesjon fra Datatilsynet eller forhåndsgodkjenning fra REK.
Bruk av humant biologisk materiale må følge helseforskningslovens regler og vil kreve REKgodkjenning.
11.2.8 Harmonisering av standarder, terminologier og kodeverk
Helseregistrene er blitt utformet over lang tid uten at det har eksistert dekkende nasjonale
eller internasjonale standarder, terminologier og kodeverk. Det har heller ikke vært satt krav
til standardisering eller bruk av terminologi og kodeverk for valg av variabler, variabel definisjoner og verdier i registrene. Det finnes ikke noen fullstendig oversikt over alle
registervariabler, deres verdisett, i hvilke registre disse finnes og hvorvidt én variabel finnes i
flere registre. Det vil være en fordel å harmonisere eksisterende variabler der det e r
hensiktsmessig.
Departementet foreslår ikke å forskriftsfeste krav om dette for de befolkningsbaserte
helseundersøkelsene. Det bør være rom for ulikheter mellom undersøkelsene ut fra den
enkelte undersøkelsens karakter og formål.
Et eventuelt fagråd kan spille en rolle her, ved at rådet kan stimulere til bruk av bestemte
standarder, terminologier eller kodeverk eller til at enkelte opplysninger skal hentes fra ett
konkret register som for eksempel Norsk pasientregister eller Kommunalt pasient- og
brukerregister. Se om fagrådet i kapittel 10.
11.2.9 Dokumentasjon
Departementet foreslår at den databehandlingsansvarlige skal ha plikt til å utarbeide
dokumentasjon om de ulike aspektene av undersøkelsen. Se forslaget til forskrift § 2 -1 andre
ledd. Dokumentasjonen må utarbeides før opplysningene samles inn. Dokumentasjonen skal
være et verktøy for virksomheten ved etableringen og i virksomhetens internkontroll. Videre
skal dokumentasjonen danne grunnlaget for tilsynet med undersøkelsen. Dokumentasjonen
skal være offentlig og tilgjengelig også for deltakerne og andre.
Departementet foreslår at dokumentasjonskravet knyttes til vilkårene for etablering av
undersøkelsen. Den databehandlingsansvarlige skal dermed utarbeide dokumentasjon med
informasjon om
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-

formålene for undersøkelsen

-

hvilke opplysninger som skal behandles

-

informasjonen som er gitt til deltakerne og innhentingen av samtykke

-

vurderingen av forskningsetiske hensyn og personvernmessige konsekvenser av
undersøkelsen

Departementet foreslår at den databehandlingsansvarlige også skal utarbeide og dokumentere
prosedyrer for tilgjengeliggjøring av opplysninger fra undersøkelsen.
11.2.10

Drøfting med Datatilsynet

Behandling av personopplysninger som kan innebære en høy risiko for personvernet, skal
drøftes med Datatilsynet før behandlingen tar til, jf. EUs personvernforordning
artikkel 36 (1). Departementet antar at innsamling, lagring og annen behandling av
helseopplysninger i befolkningsbaserte helseundersøkelser vil kunne innebære en høy
personvernrisiko, slik at undersøkelsen må drøftes med Datatilsynet i forkant av
etableringen. Det vises til at behandling av en stor mengde helseopplysninger er et eksempel
på behandling som etter forordningen anses å ha høy risiko, se punkt 5.1.9.
Departementet antar imidlertid at dette ikke vil gjelde etablering eller utvidelse av alle
undersøkelser. Det kan argumenteres for at det ved behandling som skjer i samsvar med
forskriften, ikke vil være behov for en drøftelse av risiko og risikoreduserende tiltak fordi
myndighetene har vurdert rammene for undersøkelsen gjennom forskriftsreguleringen.
Tilsvarende kan eventuelt drøfting med et fagråd også muligens begrense behovet for
forhåndsdrøfting. Hva som menes med "høy risiko" og dermed hvilke typer behandling som
må forhåndsdrøftes med Datatilsynet, må imidlertid avklares gjennom Datatilsynets og EUorganenes fremtidige fortolkning av forordningen.
Kravet om melding til Datatilsynet bortfaller ved gjennomføringen av EUs personvern forordning.

11.3 Krav ved etablering av forskningsbiobanker
Departementet foreslår at forskriften skal gi hjemmel for etablering av forskningsbiobanker
som tilknyttes befolkningsbaserte helseundersøkelser. Se forslaget til forskrift § 2-3. Dersom
etableringen oppfyller kravene i forskriften, vil det ikke være nødvendig med godkjenning fra
REK etter helseforskningsloven § 25.
I en del befolkningsbaserte helseundersøkelser tas det prøver av for eksempel blod, hår eller
annet humant biologisk materiale fra deltakerne i undersøkelsen. Humant biologisk materiale
defineres i helseforskningsloven § 4 bokstav b som organer, deler av organer, celler og vev
og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker. Dette materialet kan lagres
i forskningsbiobanker tilknyttet undersøkelsen. I helseforskningsloven § 4 defineres en
forskningsbiobank som en samling humant biologisk materiale som anvendes i et forsknings prosjekt eller skal anvendes til forskning.
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Informasjon som utledes ved å analysere humant biologisk materiale regnes som helseopplysninger. Helseforskningsloven § 27 siste ledd gir hjemmel til å fastsette nærmere regler
om hvordan humant biologisk materiale i en forskningsbiobank skal oppbevares og
behandles. I § 25 siste ledd er det hjemmel til å gi forskrifter om opprettelse av forskningsbiobanker tilknyttet helseregistre.
Departementet foreslår at etablering av forskningsbiobank i tilknytning til en befolknings basert helseundersøkelse, i utgangspunktet skal skje ved tilsvarende prosedyrer som for
helseregistre. Krav til vurderinger og dokumentasjon som gjelder for undersøkelsen generelt
og for helseregisteret som er en del av undersøkelsen, må alltid følges. I tillegg stilles det
tilsvarende krav til vurderinger, dokumentasjon og melding ved etablering av forskni ngsbiobanker i tilknytning til undersøkelsen.
11.3.1 Forskningsansvarlig, ansvarshavende og styre
Helseforskningsloven krever at alle forskningsbiobanker har en forskningsansvarlig som skal
ha det overordnede ansvaret for forskningsbiobanken. Den forskningsansvarlige må sikre at
lover og regler overholdes. Etter helseforskningsloven § 4 er den forskningsansvarlige en
"institusjon eller en annen juridisk eller fysisk person som har det overordnede ansvaret for
forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forutsetningene for å kunne oppfylle den
forskningsansvarliges plikter etter denne loven". Departementet foreslår at den
databehandlingsansvarlige også skal være forskningsansvarlig.
En forskningsbiobank skal også ha en ansvarshavende person for forskningsbiobanken, som
skal ha det overordnede ansvaret for biobankvirksomheten, jf. helseforskningsloven § 26.
Departementet foreslår at utpeking av en ansvarshavende person skal være en del av
beslutningen om etablering av forskningsbiobanker i tilknytning til befolkningsbaserte
helseundersøkelser.
Forskningsansvarlig, ansvarshavende og eventuelt styret skal sørge for at forsknings biobanken opprettes og forvaltes i samsvar med gjeldende regler. Dette omfatter blant annet
at humant biologisk materiale og helseopplysninger forvaltes forsvarlig. Se om den
forskningsansvarliges ansvar i helseforskningsloven § 6 og § 26, og merknadene til
bestemmelsene i Ot. prp. nr. 74 (2006-2007).
11.3.2 Forskningsetisk vurdering
Den databehandlingsansvarlige må fastsette hvilket humant biologisk materiale som skal
innhentes og hvordan materialet skal innsamles. Opplysninger som utledes fra det biologiske
materialet være helseopplysninger, se punkt 11.2.7. Forskriften, inkludert hvilke typer
opplysninger som kan behandles, vil sette rammer for bruken av det biologiske materialet.
Den databehandlingsansvarlige skal etter forslaget gjennomføre en forskningsetisk vurdering.
Departementet viser til at helseforskningsloven § 25 jf. § 5 og § 10, stiller krav om at det skal
foretas en alminnelig forskningsetisk vurdering av medisinske og helsefaglige forsknings prosjekter. Vurderingen etter forskriften skal tilsvare den vurderingen som etter gjeldende
regler skal legges fram for REK etter helseforskningsloven når en befolkningsbasert
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helseundersøkelse skal etableres. Forskriften vil bety at det ikke må innhentes forhånds godkjenning fra REK ved etableringen av undersøkelsen. Departementet viser til at
belastningen og skadepotensialet ved innsamling og lagring av humant biologisk materiale i
seg selv, er mindre enn ved intervenerende studier/forskning direkte på mennesker. I tillegg
vil det være slik at REKs godkjenning fremdeles vil måtte innhentes når humant biologisk
materiale skal brukes til medisinsk og helsefaglig forskning, se kapittel 15.
Den databehandlingsansvarlige må uansett basere etableringen på forskningsetiske
vurderinger. Innsamlingen må skje i henhold til gjeldende lover og regler. Det må godtgjøres
at materialet blir forsvarlig innsamlet og lagret, jf. helseforskningsloven § 5. Videre må det
være proporsjonalitet mellom forventet nytte av forskningsbiobanken og den ulempe
innsamlingen innebærer for deltakerne. Innsamlingen må skje i samsvar med samtykket, den
informasjonen som deltakerne har fått og undersøkelsens formål. Innsamlingen og lagringen
må videre være i samsvar med de etiske prinsippene for medisinsk forskning som er fastsatt i
Helsinkideklarasjonen (fastsatt av Verdens legeforening) og Europarådets biomedisin konvensjonen om enkeltmenneskets rettigheter ved medisinsk forskning og behandling.
Disse internasjonale instrumentene utfyller forsvarlighetskravet i helseforskningsloven. Se
nærmere om forskningsetiske vurderinger i forarbeidene til helseforskningsloven og
forskningsetikkloven (Prop. 158 L (2015–2016) kapittel 3 og Ot.prp.nr.74 (2006–2007)
punkt 11.2.4.4 og 15.3.4).
11.3.3 Dokumentasjon
Departementet foreslår i punkt 11.2.9 at den databehandlingsansvarlige skal ha plikt til å
utarbeide dokumentasjon om de ulike aspektene av undersøkelsen. I tillegg til
dokumentasjonen om undersøkelsen og om behandlingen av helseopplysninger, foreslår
departementet at etableringen av forskningsbiobanken dokumenteres, jf. forslaget til forskrift
§ 2-3 fjerde ledd.
Den databehandlingsansvarlige skal utarbeide dokumentasjon om behandlingen av humant
biologisk materiale i undersøkelsen, blant annet om hva slags materiale som skal innhentes,
fra hvor eller hvem materialet skal innhentes, informasjonen som er gitt til deltakerne, hvem
som er ansvarshavende person for forskningsbiobanken og de forskningsetiske vurderingene
som ligger til grunn for innsamlingen. Det skal også fastsettes prosedyrer for utlevering av
humant biologisk materiale fra undersøkelsen.
11.3.4 Melding til Biobankregisteret
Statens helsetilsyn fører tilsyn med forskningsbiobanker, jf. helseforskningsloven § 46.
Departementet foreslår at for undersøkelser med forskningsbiobank, skal den
databehandlingsansvarlige sende en melding til Biobankregisteret ved Folkehelseinstituttet.
Se forslaget til forskrift § 2-3 fjerde ledd. Meldingen skal inneholde dokumentasjon som viser
de vurderingene som er foretatt ved etableringen. Dette vil legge til rette for at Statens
helsetilsyn kan ivareta sin oppgave knyttet til tilsyn med forskningsbiobankene.
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11.4 Videreføring av eksisterende undersøkelser
Departementet legger til grunn at forskriften skal videreføre de befolkningsbaserte helse undersøkelsene som allerede er etablert. Se forslaget til forskrift § 6-1.
11.4.1 Hjemmel i forskriften
Departementet foreslår at undersøkelser som allerede er etablert, dvs. har fått konsesjon og
eventuelt forhåndsgodkjenning før forskriften trer i kraft, får ny hjemmel i forskriften.
Forskriften vil avløse konsesjonen for de eksisterende befolkningsbaserte helseundersøkelsene, som for eksempel Tromsøundersøkelsene, HUNT og MoBa. Dette er
undersøkelser med verdifullt forskningsmateriale som bør kunne behandles i samsvar med
forskriftens bestemmelser. Samtykke fra deltakerne gir rammene for behandling av
opplysninger i undersøkelsene, og vil fortsatt gjøre det når hjemmelen endres fra konsesjon
til forskrift. Tilsvarende vil hjemmelen for forskningsbiobanker som er etablert i tilknytning
til undersøkelsen endres fra REKs godkjenning, til forskriften.
Det følger av EUs personvernforordning fortalen punkt 171, at behandling som er startet
når forordningen er trådt i kraft, skal bringes i overensstemmelse med forordningen innen to
år. Godkjenninger gitt etter de gamle reglene skal gjelde inntil de endres, erstattes eller
oppheves. Justis- og beredskapsdepartementet spør i sitt høringsnotat 7. juli 2017 om ny
personopplysningslov, om det er behov for en overgangsregel som enten overlater til
Datatilsynet å vurdere når gjeldende konsesjoner bør oppheves, eller ved at det reguleres ved
lov at gjeldende konsesjoner skal oppheves etter for eksempel to år.
De materielle kravene som gjelder ved etablering, må anses oppfylt gjennom konsesjonen og
eventuelt forhåndsgodkjenningen. Dersom konsesjonen og forhåndsgodkjenningen er
tidsbegrenset, skal undersøkelsene kunne videreføres også etter at den fastsatte tiden er
utløpt. Dersom en biobank skal videreføres med hjemmel i forskriften, må det etter forslaget
sendes melding om dette til Biobankregisteret.
Reglene i forskriften om krav til personvernvurderingen, innhenting av samtykke,
informasjon osv. ved etablering skal ikke gjelde når eksisterende undersøkelser videreføres.
Deltakerne skal informeres jevnlig om undersøkelsen. Ved vesentlige endringer av prosjektet
og bruken av materialet skal hver enkelt deltaker kontaktes. Når foreldre eller andre med
foreldreansvar har samtykket på vegne av en deltaker og deltakeren blir 16 år, skal deltakeren
få informasjon om undersøkelsen, samtykket og retten til å trekke samtykket tilbake . Se
forslaget til forskrift § 6-1 andre ledd andre punktum, jf. § 2-5 fjerde ledd. Videre vil
forskriften kapittel 3 og 4 om kvalitetskontroll, tilgjengeliggjøring, sammenstilling, bevaring
og annen behandling gjelde.
En del befolkningsbaserte helseundersøkelser har etablert flere tilleggs- og utvalgsundersøkelser, se punkt 11.5. Tilleggs- og utvalgsundersøkelsene omfattes av de konsesjonene/
godkjenningene som gjaldt på det tidspunktet de ble gitt. Dersom det skal samles inn nye
opplysninger eller nytt materiale, eller undersøkelsen skal utvides eller endres på andre måter
i forhold til konsesjonen/godkjenningen, må forskriftens vanlige regler om etablering følges.
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Det vil si at personvernmessige og forskningsetiske hensyn må vurderes og dokumenteres, at
nye samtykker må innhentes osv.
Også undersøkelser som er "avsluttet" eller "passive" skal kunne videreføres med hjemmel i
forskriften. Dette sikter til undersøkelser der det ikke lenger innhentes nye opplysninger eller
materiale fra deltakerne. Helseopplysninger og biologisk materiale som foreligger, benyttes
likevel i forskningsprosjekter. Eksempler på slike undersøkelser er OPPHED
(Helseundersøkelsene i Oppland og Hedmark) fra 2000–2001 og HUSK
(Helseundersøkelsen i Hordaland fra 1997–1999). Opplysninger og humant biologisk
materiale vil kunne lagres, tilgjengeliggjøres osv. i samsvar med formålet, samtykket og
reglene i forskriften og personvernforordningen.
11.4.2 Undersøkelser der samtykket ikke oppfyller gjeldende krav
Det er et grunnleggende vilkår at behandlingen er innenfor deltakernes samtykke. I noen
tilfeller er imidlertid samtykket innhentet for flere år siden, da kravene til informasjon og
samtykke ikke var de samme som etter forskriften. De tidligste undersøkelsene samlet inn
opplysninger og biologisk materiale fra personer som har deltatt i helseundersøkelser på
frivillig basis, men der deltakerne ikke skrev under en samtykkeerklæring. Dette gjelder i
hovedsak helseundersøkelser som ble gjennomført før 1992 da Statens helseundersøkelser
innførte skriftlige samtykkeerklæringer.
Departementet mener at forskriften også bør gi hjemmel for eksisterende undersøkelser som
ikke oppfyller dagens krav til informasjon og samtykke. Et samtykke bør fortsatt kunne
legges til grunn dersom det ble gitt i samsvar med dagjeldende regler og behandlingen er
innenfor undersøkelsens opprinnelige formål og samtykke. Å innhente nye samtykker kan
være krevende og i noen tilfeller umulig.
Departementet viser til at dataene som er samlet inn i undersøkelsene utgjør en verdifull
medisinsk og helsefaglig ressurs som fortsatt bør bevares og kunne brukes. Det er brukt
betydelige samfunnsmessige ressurser på å samle inn og lagre opplysningene. Videre er det
slik at dataene blir mer verdifulle med tiden, siden de da kan vise endringer og årsakssammenhenger over tid.
Det står i EUS personvernforordning fortalen punkt 171 at allerede innsamlede opplysninger
bare kan behandles dersom samtykkekravene i forordningen er oppfylt:
Når behandling er baseret på samtykke i henhold til direktiv 95/46/EF, er det ikke
nødvendigt, at den registrerede på ny giver sit samtykke, såfremt den måde, som
samtykket er givet på, er i overensstemmelse med betingelserne i denne forordning; i
så fald kan den dataansvarlige fortsætte behandlingen efter denne forordnings
anvendelsesdato.
Departementet vil bemerke at dette bare gjelder for deltakere som fremdeles lever, siden
forordningen ikke gjelder opplysninger om avdøde personer (jf. fortalen punkt 2 7).
Departementet mener at videre behandling av opplysninger som er innhentet etter samtykke
som ikke oppfyller de nye kravene i forordningen, eventuelt vil være i samsvar med
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forordningen artikkel 6 (1) bokstav e, forutsatt at det vedtas nasjonale bestemmelser etter
artikkel 6 (3) jf. artikkel 9. Forskrift med hjemmel i lov vil ivareta dette.
Etter artikkel 9 kan helseopplysninger behandles uten samtykke dersom behandlingen er
nødvendig for eksempel av hensyn til vesentlige samfunnsinteresser, allmenne
folkehelsehensyn eller arkiv-, forsknings- eller statistikkformål, jf. artikkel 9 (2) bokstav g, i
og j. Dette krever i tilfelle et supplerende behandlingsgrunnlag i norsk rett. Forskrift med
hjemmel i lov kan utgjøre et slikt grunnlag. Departementet legger til grunn at
helseregisterloven § 10 gir hjemmel til å fastsette forskrifter om behandling av opplysninger
på et slikt grunnlag. Det vises til at deltakerne vil ha en reservasjonsrett i og med at de skal
informeres løpende om undersøkelsen og at de vil ha adgang til å trekke samtykket tilbake, se
punkt 12.5.
Departementet legger derfor til grunn at det ikke vil være nødvendig å innhente nytt
samtykke. Dette forutsetter at samtykket dekker den aktuelle bruken, og at det bare er måten
samtykket ble gitt på som ikke er i samsvar med kravene i forordningen. Opplysningene skal
bare kunne behandles dersom samtykket ble gitt i samsvar med dagjeldende regler og
behandlingen er innenfor undersøkelsens opprinnelige formål og samtykke. Departementet
viser videre til at det skal informeres på nettsidene til den databehandlingsansvarlige eller i
andre egnede kanaler slik at deltakerne jevnlig får oppdatert informasjon om undersøkelsen
og bruken av opplysningene. Deltakere (som fremdeles lever) vil dermed gis mulighet til å
trekke samtykket dersom videre deltakelse ikke er ønskelig.

11.5 Delprosjekter og tilleggsundersøkelser
Departementet foreslår at vilkårene i forskriften skal gjelde både når undersøkelsen etableres
for første gang, og senere ved eventuelle utvidelser (tilleggsundersøkelser) eller forlengelser
av undersøkelsen.
En befolkningsbasert helseundersøkelse kan innrettes som en hovedundersøkelse med ulike
delprosjekter eller tilleggsundersøkelser, der et utvalg av deltakerne i hovedstudien inviteres
til å delta på undersøkelser som faller under hovedundersøkelsens formål. Deltakerne må da
få ny informasjon og gi sitt samtykke til deltakelse, men det vil ikke være nødvendig å utvide
rammen for undersøkelsen.
Dersom undersøkelsen/prosjektet ikke omfattes av formålet eller samtykket, må det i
samsvar med forskriften § 2-1 gjøres nye vurderinger, innhentes nye samtykker, utarbeides ny
dokumentasjon osv. Det kan for eksempel være at det skal innhentes nye opplysninger eller
at opplysningene skal brukes på en annen måte enn formålet og samtykket åpner for.
Dersom det ikke skal innhentes nye opplysninger, gjelder forskriftens øvrige regler om
tilgjengeliggjøring, sammenstilling og annen behandling av opplysningene, se kapittel 14.
Behandlingen må da være innenfor formålet og samtykket.
Reglene vil ikke være i veien for at flere undersøkelser, eventuelt med ulike databehandlings ansvarlige, utformes og samordnes som del av en overordnet undersøkelse, selv om de
rettslig sett må etableres som separate undersøkelser.
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11.6 Deltakelse i flernasjonale undersøkelser
Departementet legger til grunn at det skal kunne etableres befolkningsbaserte helse undersøkelser som inngår i flernasjonale undersøkelser. Forskriften vil ikke være til hinder
for slike samarbeidsprosjekter.
Departementet mener at det ikke er behov for særlige bestemmelser i forskriften om
deltakelse i flernasjonale undersøkelser.
Den nye forskriften og de generelle personvernreglene vil gi rom for å tilpasse undersøkelsen
for eksempel til internasjonale standarder og til å overføre opplysninger og materiale til andre
stater. Departementet viser til at innsamling av helseopplysninger og biologisk materiale i
Norge uansett skal være i samsvar med norsk rett. Det vil derfor ikke kunne etableres
undersøkelser som ikke følger norske lover og forskrifter. Det vil i tillegg følge av forskriften
at den databehandlingsansvarlige må være etablert i Norge. Det er derfor ikke behov for å
forskriftsfeste for eksempel et krav om en norsk stedlig representant for undersøkelsen.
EUs personvernforordning gjelder både for overføring av opplysninger mellom virksomheter
i samme land og i ulike EU-/EØS-land. Overføring av opplysninger til tredjeland (utenfor
EU/EØS) og internasjonale organisasjoner er regulert i artiklene 44 flg. Helseforskningsloven § 29 har regler om overføring av humant biologisk materiale til andre stater. Det vil
ikke være behov for å regulere dette særlig i forskriften.
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12 Samtykke, informasjon og innsyn
Registrering og behandling av helseopplysninger og biologisk materiale i en befolknings basert helseundersøkelse krever at deltakeren samtykker. Deltakernes samtykke setter
rammene for de befolkningsbaserte helseundersøkelsene. Samtykket vil innebære at
deltakeren slutter seg til å delta i undersøkelsen, ut fra de forutsetningene som følger av
informasjonen som deltakeren har fått. Dette kalles gjerne en samtykkeerklæring . Det
foreslås å forskriftsfeste kravene til den informasjonen som gis til deltakere i undersøkelsen
som grunnlag for samtykket. Se forslaget til forskrift § 2-1, jf. § 2-4 og § 2-5.

12.1 Frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljeserklæring
Kravene til samtykke følger av EUs personvernforordning artikkel 4 (11). Samtykke
defineres der som "enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra
den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilli ger i, at
personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling".
Nærmere betingelser for et gyldig samtykke følger av forordningen artikkel 7 som blant
annet stiller krav om at den databehandlingsansvarlige skal kunne påvise at deltakeren har
samtykket og at det er gitt informasjon.
At et samtykke er frivillig, innebærer at det avgis i fravær av svik, tvang eller trusler. Det er
avgjørende at det er tale om reell frivillighet. I tilfeller hvor det er en risiko for at samtykket
ikke oppleves som frivillig, må det tas høyde for dette i utformingen av informasjonen, i
måten den gis på og ved selve innhentingen av opplysninger eller materiale. Et eksempel er
når befolkningsbaserte helseundersøkelser gjennomføres ved oppmøte på en skole eller en
institusjon.
Departementet mener at dersom det er mulig bør deltakerne kunne gi et
begrenset/differensiert samtykke, for eksempel at de bør kunne samtykke til å delta i
undersøkelsen, men ikke til å sammenstille opplysninger med andre registre. Det vises her til
forordningens fortale punkt 47:
Samtykke formodes ikke at være givet frivilligt, hvis det ikke er muligt at give særskilt
samtykke til forskellige behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger, selv om
det er hensigtsmæssigt i det enkelte tilfælde (…).
Ved vesentlige endringer av undersøkelsen og i bruken av opplysningene eller materialet, skal
hver enkelt deltaker kontaktes og nytt samtykke innhentes.

12.2 Bredt samtykke
Departementet legger til grunn at undersøkelsene vil kunne baseres på samtykke til
behandling av helseopplysninger og humant biologisk materiale til nærmere bestemte, bredt
definerte formål.
Dette følger av gjeldende samtykkeregler både etter helseregisterloven og helseforskningsloven. Helseforskningsloven § 14 har en særskilt bestemmelse om bredt samtykke.
Bakgrunnen for bestemmelsen var blant annet behovet for å kunne legge til rette fo r
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befolkningsbaserte helseundersøkelser og epidemiologisk forskning der deltakerne allerede
har samtykket til å delta, men hvor stadig nye henvendelser førte til frafall fra studiene.
Datatilsynet har akseptert bredt samtykke i sine konsesjoner for eksisterende befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Dette vil kunne videreføres også under EUs personvernforordning. Selv om det åpnes for at
samtykke kan gis til bredt definerte formål, kan samtykket ikke være helt overordnet.
Samtykket skal ikke være for generelt eller ha karakter av å være en blanko fullmakt, som for
eksempel til medisinsk og helsefaglig forskning generelt. Dette følger av kravet om at nærmere
bestemte formål skal angis, samt kravet i EUs personvernforordning artikkel 4 om en spesifikk
viljeserklæring.
Slike samtykker er i samsvar med personvernforordningen, jf. fortalen punkt 33 der det står
følgende:
Det er ofte ikke muligt fuldt ud at fastlægge formålet med behandling af person oplysninger til videnskabelige forskningsformål, når oplysninger indsamles. De
registrerede bør derfor kunne give deres samtykke til bestemte videnskabelige
forskningsområder, når dette er i overensstemmelse med anerkendte etiske standarder
for videnskabelig forskning. Registrerede bør have mulighed for kun at give deres
samtykke til bestemte forskningsområder eller dele af forskningsprojekter i det
omfang, det tilsigtede formål tillader det.
Et bredt samtykke kan gis til forskning som omfatter ett eller flere overordnede forsknings formål og forskningsfelt. Det kan for eksempel gis samtykke til kreftforskning eller diabetesforskning uten at de enkelte detaljer det skal forskes på er spesifisert. Der det gis et bredt
samtykke, stilles det særskilte krav til informasjonen. Det skal på forhånd informeres om hva
samtykket vil omfatte. Videre stilles det krav til at deltakeren skal få jevnlig informasjon om
undersøkelsen. Den databehandlingsansvarlige må forsikre seg om at samtykket er dekkende
når opplysninger eller biologisk materiale fra undersøkelsen skal utleveres eller behandles på
andre måter.

12.3 Samtykkekompetanse og samtykke på vegne av barn
For at en person skal kunne delta i en befolkningsbasert helseundersøkelse, må samtykket
være avgitt av en person med samtykkekompetanse.
Barn og unge som deltakere i befolkningsbaserte helseundersøkelser reiser noen særlige
spørsmål knyttet til samtykke og innsyn. Dette henger sammen med at opplysningene som
samles inn gjerne baseres på barna eller foreldrenes egne svar. Det kan være at foreldrene
rapporterer noe som barna ikke vet eller som ikke samsvarer med barnets egen oppfatning.
Alternativt kan barnet rapportere om forhold som foreldrene ikke kjenner til eller ikke
ønsker at andre skal kjenne til. Barnet og foreldrene klarer kanskje ikke å overskue
implikasjonene ved å delta og rapportere inn opplysninger. Særlig problematisk kan det bli
for eksempel dersom opplysningene er knyttet til overgrep i familien. Undersøkelsen kan
avdekke forhold som kan tilsi at barnevern eller politi bør kobles inn.
Side 58

116

Helse- og omsorgsdepartementet 14. august 2017
Høring: Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

Departementet foreslår at forskriften henviser til reglene om samtykkekompetanse i
helseregisterloven § 15, jf. forslag til forskriftens § 2-4 andre ledd. Tilsvarende regler gjelder
for samtykke til behandling av helseopplysninger etter helseforskningsloven § 17. Disse
bestemmelsene regulerer hvem som har kompetanse til å samtykke til behandling av
helseopplysninger. Bestemmelsene henviser til pasient- og brukerrettighetsloven om dette.
EUs personvernforordning har ikke særlige regler om samtykke på vegne av barn og unge.
Hovedregelen er at myndige personer eller mindreårige etter fylte 16 år, har rett til å
samtykke til behandling av helseopplysninger om seg selv. Personer som er fratatt rettslig
handleevne på det personlige området, skal i så stor utstrekning som mulig selv samtykke.
Dersom dette ikke er mulig, kan vergen samtykke på vegne av personen, jf. helseforsknings loven § 17 og helseregisterloven § 15 som begge viser til pasient- og brukerrettighetsloven
§ 4-7.
Ved forskning med mindreårige mellom 16 og 18 år som innebærer legemsinngrep eller
legemiddelutprøving, må det innhentes samtykke fra foreldre eller andre med foreldreansvar,
jf. helseforskningsloven § 17 tredje ledd. Dette gjelder ikke dersom forskningen innebærer et
ubetydelig inngrep. Ungdommen kan derfor samtykke alene for eksempel til å ta en
blodprøve (Ot.prp. nr. 74 (2006–2007) merknadene til § 17). Departementet legger til grunn
at legemsinngrep eller legemiddelutprøving i helseforskningslovens forstand ikke vil være
aktuelt i befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Foreldre eller andre med foreldreansvar kan samtykke på vegne av barn under 16 år, jf. helseforskningsloven § 17 og helseregisterloven § 15 som begge viser til pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4.
Befolkningsbaserte helseundersøkelser inneholder opplysninger og materiale som lagres over
lang tid og gjerne brukes i forskning i mange år etter innsamlingen. Dette reiser spørsmål om
foreldresamtykket fortsatt er gyldig når barnet oppnår retten til å avgjøre spørsmålet om
behandling av opplysningene selv. Helseregisterlovens utgangspunkt er at samtykke gitt på
vegne av barn ikke har noen tidsbegrensning. Utgangspunktet er derfor at et slikt samtykke
fortsatt vil være gyldig når barnet fyller 16 år og får kompetanse til å samtykke på vegne av
seg selv. Den som har fylt 16 år vil imidlertid ha rett til å trekke samtykket tilbake (jf.
merknadene til helseregisterloven § 15 i Prop 72 L (2013–2014) og Personvernnemndas
avgjørelser i PVN-2013-07 og PVN-2014-21). Departementet legger til grunn at det samme
må gjelde ved samtykke etter helseforskningsloven.
Departementet foreslår på denne bakgrunnen at det ikke skal være nødvendig å innhente nytt
samtykke når deltakeren fyller 16 år. Deltakeren bør imidlertid da få informasjon om undersøkelsen slik at han eller hun selv kan vurdere om samtykket skal bli stående eller trekkes
tilbake. Opplysningene gjelder barnet selv og barnet vil derfor ha rett til å avslå nye
samtykker eller å trekke tilbake avgitte samtykker. Departementet foreslår derfor at den
databehandlingsansvarlige får plikt til å informere deltakeren om undersøkelsen, samtykket,
retten til å trekke samtykket tilbake og fremgangsmåten for slik tilbaketrekning. Se forslaget
til forskrift § 2-6 siste ledd.
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Departementet kan i forskrift bestemme at for spesielle typer forskningsprosjekter kan barn
mellom 12 og 16 år selv samtykke til forskning på helseopplysninger, jf. helseforskningsloven
§ 17 siste ledd. Forskrift om barn mellom 12 og 16 år sin rett til selv å samtykke til deltakelse
i medisinsk og helsefaglig forskning ble vedtatt 26. juni 2017 og trådte i kraft 1. juli.
Se også punkt 12.6 om rett til innsyn i opplysninger om barn og unge.

12.4 Informasjon til deltakerne
Departementet foreslår at det forskriftsfestes at den databehandlingsansvarlige skal
informere deltakerne om undersøkelsen på egnet måte. Deltakerne skal få informasjon både
når samtykke innhentes og mens undersøkelsen og tilhørende prosjekter pågår. Se fo rslag til
forskriften § 2-5.
EUs personvernforordning stiller nærmere krav til informasjonen som skal gis. Artikkel 13
gjelder opplysninger som samles inn fra den registrerte, for eksempel ved spørreskjema.
Artikkel 14 gjelder opplysninger som samles inn fra andre enn den registrerte selv, for
eksempel fra andre helseregistre. Se også fortalen punkt 58 til 62. Forslaget til forskrift
presiserer og utfyller kravene i forordningen.
Samtykke fra deltakere i en befolkningsbasert helseundersøkelse skal være ba sert på den
informasjonen som er nødvendig for at deltakeren skal få innsikt i hva samtykket innebærer.
Informasjonen skal sette deltakeren i stand til å ta en avgjørelse, basert på egne verdier og
ønsker. I forarbeidene til helseforskningsloven forklares kravene til samtykke slik:
Et uttrykkelig samtykke må alltid bygge på informasjon. Samtykket skal være basert
på informasjon om formål, metode, risiko, ubehag, konsekvenser og annet av
betydning for samtykkets gyldighet, som for eksempel graden av personidentifikasjon
på opplysningene, hvorvidt opplysningene skal kobles med andre registre, eller om
det skal akkumuleres data fra ulike prosjekter. Omfanget av denne informasjonen vil
være avhengig av hvilken type forskning det gjelder, hvor sensitive opplysningene er
og så videre. (Ot.prp. 74 (2006-2007) punkt 21 merknadene til § 13)
12.4.1 Hva det må informeres om
Departementet foreslår at det presiseres i forskriften § 2-5 at før samtykke avgis i en
befolkningsbasert helseundersøkelse, skal deltakerne få informasjon blant annet om:
-

hvilken undersøkelse samtykket gjelder

-

undersøkelsens formål

-

hvem som er databehandlingsansvarlig og forskningsansvarlig

-

hvilke opplysninger som vil bli samlet inn og lagret

-

hvor lenge opplysningene og det biologiske materialet skal lagres (se punkt 14.8 og
15.1)

-

om det vil bli gitt tilbakemelding til deltakeren om resultatet av undersøkelser (se
kapittel 16)
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-

hvordan helseopplysningene og det humant biologiske materialet skal
tilgjengeliggjøres og behandles på andre måter

-

om opplysningene kan sammenstilles med andre registre og hvilke registre det kan
sammenstilles med
om helseopplysninger skal utledes av humant biologisk materiale og i tilfelle om slike
opplysninger kan inneholde genetiske opplysninger (se nedenfor)
om analyseresultater av opplysninger og biologiske materiale vil bli tilbakeført og
lagret i helseregisteret

-

at deltakelsen er frivillig, at deltakeren til enhver tid kan trekke seg fra undersøkelsen
og om fremgangsmåten for slik tilbaketrekning (se punkt 12.5)

-

deltakerens rett til informasjon, innsyn, retting, sletting og sperring av opplysninger
og eventuelt destruksjon av humant biologisk materiale

-

hvordan informasjon vil bli formidlet i løpet av undersøkelsen

-

om deltakeren senere kan bli kontaktet for tilleggsundersøkelser

-

at deltakeren kan klage til Datatilsynet eller Statens helsetilsyn (se nedenfor)

Dersom helseopplysninger skal utledes av humant biologisk materiale, må det opplyses særlig
om dette, inkludert hva slags opplysninger det er tale om og hva de skal kunne brukes til.
Dersom det skal utledes genetiske opplysninger skal dette fremgå tydelig, se punkt 11.2.7.
Departementet foreslår at det må informeres om at deltakeren kan henvende seg til
Datatilsynet eller Statens helsetilsyn dersom deltakeren mener at opplysninger eller humant
biologisk materiale ikke behandles i samsvar med forskriften. Dette gjelder for eksempel
dersom opplysninger behandles til andre formål enn det er samtykket til. Departementet
viser i denne forbindelse til EUs personvernforordning artikkel 13 (2) bokstav d, artikkel 14
(2) bokstav e og artikkel 15 (1) bokstav f, jf. artikkel 77, som krever at deltakere har rett til å
klage til en tilsynsmyndighet og til å få informasjon om klageretten.
Forskriften vil med dette presisere og utfylle kravene til informasjon som følger av EUs
personvernforordning. Departementet foreslår at det tas inn en henvisning til disse artiklene
i forskriften, for å vise at ytterligere krav om informasjon kan følge av forordningen artikkel
13 og 14.
12.4.2 Når det skal gis informasjon
Departementet legger til grunn at informasjonen skal gis når samtykket innhentes. Dette
fremgår av forskriften.
Departementet foreslår også å forskriftsfeste et krav om at deltakerne skal få jevnlig
informasjon om undersøkelsen og prosjekter som er en del av undersøkelsen. Det vises til at
undersøkelsene innebærer langvarig lagring av opplysninger og følger deltakerne over lang
tid, basert på et samtykke som blir gitt ved etableringen. Departementet viser også til at
helseforskningsloven § 14 stiller krav om at ved et bredt samtykke skal deltakeren jevnlig
motta informasjon om undersøkelsen. Samme krav bør tas inn i forskriften. Departementet
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foreslår i tillegg at deltakere skal informeres om undersøkelsen når de blir 16 år, se
punkt 12.3 og forslaget i forskriften § 2-5 siste ledd om informasjon når samtykke er gitt på
vegne av barn.
12.4.3 Hvordan det skal gis informasjon
Informasjonen skal gis i en forståelig og lett tilgjengelig form og på et klart og tydelig språk.
Informasjonen til deltakerne kan utformes på ulike måter ut fra deltakerne og undersøkelsens
innretning, formål og karakter. Informasjonen kan gis i brev, brosjyre eller muntlig, for
eksempel i invitasjon/innkalling eller i møte med helsepersonell. Informasjon kan også gis
mer allment, for eksempel gjennom oppslag på venterom.
Informasjon bør videre gis på nettsider for undersøkelsen, så lenge disse holdes oppdatert.
Informasjonen kan også gis i form av et standardisert nyhetsbrev til alle deltakere, typisk
med informasjon om registeret, planlagte og pågående prosjekter og eventuelt hvor
deltakeren kan finne mer informasjon om prosjektet.
Det vil imidlertid ha betydning om det gjelder informasjon før deltakeren avgir sitt samtykke
eller om det gjelder jevnlig informasjon. Ved etableringen skal informasjonen gis direkte til
den enkelte deltaker. Det samme gjelder ved vesentlige endringer av prosjektet og bruken av
materialet.

12.5 Tilbaketrekning av samtykke
Deltakere i befolkningsbaserte helseundersøkelser kan når som helst trekke tilbake sitt
samtykke om behandling av helseopplysninger og humant biologisk materiale.
Departementet foreslår at dette presiseres i forskriften og at det skal være en del av
informasjonen til deltakerne. Se forslaget til forskriften § 2-5 andre ledd bokstav k og § 2-7.
Virkningen av tilbaketrekning av samtykke til behandling av helseopplysninger og humant
biologisk materiale i forskning er regulert i helseforskningsloven § 16. Ved tilbaketrekning av
samtykke må forskningen på vedkommendes biologiske materiale eller helseopplysninger
opphøre. Den som har trukket sitt samtykke tilbake, kan kreve at det biologiske materialet
destrueres og at helseopplysningene slettes eller utleveres innen 30 dager. Adgangen til å
kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene
er anonymisert, dersom materialet etter bearbeidelse inngår i et annet biologisk produkt, eller
dersom opplysningene allerede er inngått i utførte analyser. Dersom særlig sterke samfunns eller forskningshensyn tilsier det, kan REK tillate fortsatt forskning på materialet og utsatt
destruksjon, sletting eller utlevering til forskningsprosjektet er gjennomført. Se nærmere i Ot.
prp. nr. 74 (2006-2007) punkt 12.5.4 og merknadene til § 16 i punkt 21.
Departementet foreslår at en tilsvarende regel tas inn i forskriften for befolkningsbaserte
helseundersøkelser. Tilbaketrekningen vil ifølge forslaget bety at ytterligere materiale eller
opplysninger ikke kan innhentes. Videre forskning på det materialet og de opplysningene
forskningsdeltakeren avga før han eller hun trakk tilbake sitt samtykke, må opphøre. I tillegg
må deltakeren kunne kreve at materialet destrueres og at opplysningene slettes eller utleveres,
slik at den databehandlingsansvarlige eller andre ikke lenger har tilgang til materialet og
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opplysningene. Dersom samtykket trekkes tilbake, skal det imidlertid ikke påvirke lovligheten
av behandlingen av opplysninger som fant sted før samtykket ble trukket tilbake, jf. EUs
personvernforordning artikkel 7 (3).
Deltakerne skal informeres om at samtykket når som helst kan trekkes tilbake og
framgangsmåten ved slik tilbaketrekning, jf. EUs personvernforordning artikkel 13 og 14. Se
punkt 12.4.1. Det skal være like lett å trekke samtykket tilbake som å gi samtykke, jf. artikkel
7.

12.6 Innsyn i opplysninger
Deltakere i befolkningsbaserte helseundersøkelser vil ha rett til innsyn i opplysninger om
seg selv som behandles i undersøkelsen, jf. EUs personvernforordning artikkel 15 (3).
Deltakerne bør sikres enkle løsninger for innsyn i registreringer og bruk av opplysninger.
Deltakerne skal også kunne få vite hvem som har hatt tilgang eller fått utlevert
helseopplysninger som er knyttet til navn eller fødselsnummer (logg). Dette foreslås
forskriftsfestet i § 2-6. Innsynsretten forutsetter at all tilgjengeliggjøring av opplysninger
i undersøkelsens helseregister som innebærer dekryptering av direkte
personidentifiserende kjennetegn, logges og at logginformasjon er tilgjengelig for
deltakerne. Se om logging i punkt 14.9.2.
Som nevnt i punkt 12.3 kan innsamling av opplysninger i befolkningsbaserte helseundersøkelser reise særlige spørsmål knyttet til barns deltakelse. I undersøkelsene kan det
registreres opplysninger om barn og unge under 16 år. Opplysningene kan rapporteres fra
foreldrene eller fra barnet selv.
Foreldre eller andre som har foreldreansvar for barn mellom 12 og 16 år skal ikke få
innsyn i pasientopplysninger dersom barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker
dette (pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 fjerde ledd, jf. § 3-4). Uavhengig av
pasientens alder, skal innsyn ikke gis dersom tungtveiende hensyn til barnet taler mot det.
Innsyn som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal likevel gis. Barnet skal
orienteres om at det gis innsyn. Dersom det kan bli aktuelt å unnta opplysninger fra
innsyn, skal barnet så tidlig som mulig orienteres om dette og om innsynsreglene.4
Departementet foreslår at disse reglene skal gjelde tilsvarende når det gjelder innsyn i
opplysninger i de befolkningsbaserte helseundersøkelsene.

4

Dette er i samsvar med de siste endringene i bestemmelsen som ble vedtatt 8. juni 2017, se Prop. 75 L
(2016–2017). Endringene forventes å tre i kraft innen 2018.
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13 Forbud mot kommersiell utnyttelse
Kommersiell utnytting av forskningsdeltakere, humant biologisk materiale og helseopplysninger reiser vanskelige etiske og juridiske spørsmål. Helseforskningsloven § 8 setter
derfor forbud mot kommersiell utnytting av forskningsdeltakeren, humant biologisk
materiale og helseopplysninger som sådan. Departementet foreslår at en tilsvarende
bestemmelse tas inn i forskriften om befolkningsbaserte helseundersøkelser, se forskriften
§ 1-5. En slik bestemmelse i forskriften vil ha selvstendig betydning siden helseforsknings lovens bestemmelse ikke vil gjelde direkte for alle undersøkelser som etableres med hjemmel
i forskriften.
Bestemmelsen vil også følge opp forbudet mot kommersiell utnytting av menneskekroppen,
som følger av Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og
menneskets verdighet i forbindelse med anvendelse av biologi og medisin (biomedisinkonvensjonen).
Forbudet innebærer at en deltaker ikke kan selge opplysninger eller humant biologisk
materiale til bruk i undersøkelsen. Forbudet er imidlertid ikke til hinder for at deltakeren får
rimelig kompensasjon for sine utgifter i forbindelse med undersøkelser eller avgivelse av
humant biologisk materiale. Honorering som vil kunne påvirke deltakernes valgfrihet slik at
de samtykker til noe de i utgangspunktet ikke hadde tenkt til, er forbudt. Forbudet innebær er
videre at den databehandlingsansvarlige ikke kan selge innsamlede opplysninger og materiale
videre.
Den databehandlingsansvarlige må vurdere hva som er etisk akseptabel praksis når det blant
annet gjelder honorering av forskningsdeltakere, verving av deltakere og betaling for
overføring av helseopplysninger og humant biologisk materiale. Etter helseforskningslovens
alminnelige ordning skal det opplyses om eventuelle honorar og vurderingene bak dette ved
søknaden til REK om forhåndsgodkjenning.
Bestemmelsen vil ikke være til hinder for næringsvirksomhet og kommersiell utnytting av
forskningsresultater, humant biologisk materiale eller helseopplysninger som er bearbeidet.
Dette ligger i bruken av uttrykket som sådan.
Forbudet skal ha samme innhold som forbudet etter helseforskningsloven § 8. Se nærmere i
merknadene til helseforskningsloven § 8 i Ot. prp. nr. 74 (2006–2007) punkt 14.2.4 og
kapittel 21.
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14 Tilgjengeliggjøring og annen behandling av innsamlede
helseopplysninger
Departementet drøfter i dette kapitlet vilkårene for behandling av helseopplysninger som er
samlet inn i de befolkningsbaserte helseundersøkelsene, se forslaget til forskrift kapittel 4.
Med behandling menes
enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk
behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til
genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring,
tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission,
formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring,
begrænsning, sletning eller tilintetgørelse (personvernforordningen artikkel 4 (2))
Her drøftes først de alminnelige vilkårene for å behandle opplysningene. Deretter drøftes
forvaltning, sammenstilling, tilgjengeliggjøring, kvalitetskontroll og bruk til konkrete formål
(forskning, analyse mv.). I tillegg drøftes krav til identitetsforvaltning og sikring av
opplysningene.
Fra 25. mai 2018 vil EUs personvernforordning angi de overordnede reglene for
behandlingen, se punkt 5.1 og 5.2. Det må da i forskriften gjøres lovtekniske tilpasninger til
forordningen og den nye personopplysningsloven.

14.1 Alminnelige vilkår
Departementet legger til grunn at behandling av helseopplysninger i de befolkningsbaserte
helseundersøkelsene skal reguleres av EUs personvernforordning, med eventuelle
supplerende regler i personopplysningsloven, helseregisterloven, helseforskningsloven og
den nye forskriften. Utgangspunktet er forordningens generelle regler om behandling av
helseopplysninger. Den databehandlingsansvarlige, dvs. den som behandler opplysningene,
har ansvar for at behandlingen er i samsvar med disse reglene.
Departementet foreslår at det i tillegg tas inn særregler som presiserer eller utfyller de
generelle reglene. Det presiseres i forskriften § 4-1 at helseopplysningene skal behandles i
samsvar med de alminnelige vilkårene for å behandle helseopplysninger i forordningen
artikkel 5. Det følger av denne blant annet at personopplysninger skal behandles på en
lovlig, rettferdig og transparent måte (" lawfulness, fairness and transparency"). Videre
presiseres det i forskriften at all behandling skal skje innenfor rammene av deltakernes
samtykke og undersøkelsens formål. Godkjenning fra Datatilsynet eller REK vil, som
følge av EUs personvernforordning, ikke lenger være nødvendig.

14.2 Bruk av opplysningene til forvaltning og konkrete formål
Den databehandlingsansvarlige vil kunne gjennomføre kvalitetskontroll, tilrettelegging og
annen forvaltning av opplysningene, etter de generelle reglene i forordningen. Forvaltningen
skjer for eksempel ved at opplysningene tilrettelegges i forbindelse med utarbeiding av
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statistikk og annen tilgjengeliggjøring. Videre vil den databehandlingsansvarliges kvalitetskontroll av opplysningene også være en del av forvaltningen, se punkt 14.3. I tillegg vil den
databehandlingsansvarlige kunne gjennomføre frafallsanalyser, se punkt 14.4. All forvaltning
av opplysningene må være i samsvar med taushetsplikten, jf. helseregisterloven § 17.
Bruk av direkte identifiserende eller indirekte identifiserbare opplysninger til konkrete
formål, dvs. til analyse, forskning mv., må tilsvarende være i samsvar med forordningen.
Dette vil gjelde både når den databehandlingsansvarlige eller andre skal bruke opplysninger
til forskning, helseanalyser osv. (dvs. både intern og ekstern bruk). Opplysningene vil også
kunne utleveres og brukes til konkrete formål innen forskning, helseanalyser mv.

14.3 Kvalitetskontroll
Departementet foreslår å forskriftsfeste at den databehandlingsansvarlige skal kvalitetskontrollere helseopplysningene som behandles i undersøkelsen. Se forslaget til forskrift § 31. Det er svært viktig at helseregistrene har god datakvalitet for at registrene skal kunne nå
sine formål. Den databehandlingsansvarlige må derfor sørge for at helseopplysningene som
behandles i en befolkningsbasert helseundersøkelse er korrekte, og at de er tilstrekkelige og
relevante for å fremme undersøkelsens formål. Den databehandlingsansvarlige skal som ledd
i kvalitetskontrollen kunne gjennomføre rutinemessige sammenstillinger med tilsvarende
opplysninger i lovbestemte registre etter helseregisterloven § 11 og Folkeregisteret.

14.4 Frafallsanalyser og oversikt over inviterte deltakere
Skal analyse- og forskningsresultater forstås rett må man vite om de er framkommet fra en
studiebefolkning som er representativ for landets øvrige befolkning eller om de er selektert
ved at de kun representer spesifikke lag av befolkningen. Dette kan den databehandlingsansvarlige finne ut ved å gjøre frafallsanalyser. Analysene gir informasjon om validiteten på
forskningen og analysene som gjøres på grunnlag av opplysningene i undersøkelsen.
Frafallsanalyser for å vurdere undersøkelsens representativitet, kan gjøres på grunnlag av en
oversikt over alle som ble invitert til å delta i undersøkelsen. En slik oversikt kan også danne
grunnlag for å avgjøre hvem som skal inviteres ved tilleggsundersøkelser. For eksempel ved
nye innsamlinger av opplysninger er det av betydning å vite hvem av undersøkelsens
opprinnelige målgruppe som har svart på undersøkelsen tidligere og hvem som ikke har det.
Frafallsanalyser kan gjennomføres ved enkle analyser over hvem som ikke har besvart
invitasjonen til å delta i undersøkelsen. Dette er analyser hvor man kobler på nye
opplysninger fra oversikten (altså inkluderer både de som samtykker og de som ikke
samtykker til deltakelse), mot andre datakilder for å se på forskjell mellom de to ulike
gruppene. Analaysene kan gjennomføres ved behandling av opplysninger om fødselsnummer, bostedskommune (eventuelt bydel), sivilstand, fødeland/landbakgrunn og
utdanningsnivå. I disse tilfellene trekkes det ikke inn helseopplysninger eller andre sensitive
opplysninger. For eksempel kan man se på utdanningsnivå eller bostedskommune blant
frammøtte og ikke-frammøtte for å beregne betydningen av frafallet. Ettersom Norge blir
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mer etnisk mangfoldig kan det være ønskelig å kontrollere for landbakgrunn i utvalget.
Analysene kan også vise fordelingen over for eksempel alder og inntekt.
Det kan også være ønskelig med mer omfattende analyser der en trekker inn andre
opplysningstyper, inkludert helseopplysninger. Dette vil gjelde for eksempel dersom den
databehandlingsansvarlige sammenstiller opplysningene i oversikten med opplysninger fra
Norsk pasientregister eller andre helseregistre. Slike analyser kan etter gjeldende regler bare
gjøres i REK-godkjente prosjekter eller i prosjekter med konsesjon fra Datatilsynet.
Behandling av personidentifiserende opplysninger i en oversikt over inviterte deltakere som
ikke har besvart invitasjonen, innebærer at opplysningene lagres og behandles på andre måter
uten de registrertes samtykke. Behandlingen vil kunne være lovlig etter forordningen artikkel
6 (1) bokstav e, som tillater behandling av personopplysninger dersom dette er nødvendig
for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Dette krever imidlertid et supplerende
rettsgrunnlag i norsk rett, jf. artikkel 6 (2).
Departementet har etter gjeldende regler ikke lovhjemmel til å fastsette forskrifter om dette.
Ved utarbeidelsen av denne forskriften har departementet lagt vekt på kravet om samtykke,
og foreslår derfor ikke noen særskilt hjemmel for å lagre oversikter over inviterte deltakere.
Adgangen til slik behandling bør eventuelt følge av de allminnelige personvernreglene.

14.5 Tilgjengeliggjøring
Departementet foreslår at forskriften skal ha bestemmelser om adgangen til å gjøre
opplysninger fra de befolkningsbaserte helseundersøkelsene tilgjengelige. Se forslaget til
forskrift § 4-1og § 4-2.
Med tilgjengeliggjøring menes alle former for å gjøre registerinformasjon tilgjengelig for
brukere. Dette inkluderer utlevering, tilrettelagt tilgang med og uten utlevering av da ta, mv.
Det må legges til grunn at opplysningene fra befolkningsbaserte helseundersøkelser skal
gjøres tilgjengelige for forskere og andre brukere. Departementet viser til at det er i
samfunnets og deltakernes interesse at opplysninger som allerede er samlet inn, også blir
brukt i samsvar med formålene. Deltakerne har gitt sitt samtykke nettopp for at
opplysningene skal komme til nytte. Reglene bør derfor utformes slik at opplysningene kan
gjøres tilgjengelige også for andre enn den databehandlingsansvarlige.
Forordningen har ingen særlige regler om tilgjengeliggjøring av opplysninger.
Tilgjengeliggjøring er en form for behandling av personopplysninger som reguleres av de
alminnelige kravene til behandling, jf. forordningen artikkel 5 og definisjonen av behandling i
artikkel 4 (2).
Ansvaret for at tilgjengeliggjøringen skjer i samsvar med regelverket vil ligge hos den
databehandlingsansvarlige for undersøkelsen. Den databehandlingsansvarlige skal likevel bare
kunne gjøre direkte og indirekte personidentifiserbare opplysninger tilgjengelige dersom
mottakeren har adgang til å behandle opplysningene. Det presiseres derfor at det er et vilkår at
tilgjengeliggjøringen og mottakerens bruk av opplysningene er innenfor samtykket og
formålet med undersøkelsen. Videre skal det ikke være adgang til å tilgjengeliggjøre
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opplysninger til kommersielt bruk, til påtalemyndighetene eller til bruk i forsikringsøyemed
eller av arbeidsgivere.
Departementet foreslår ingen plikt for den databehandlingsansvarlige til å gjøre person identifiserbare opplysninger tilgjengelige. Forskriften skal bare gi den databehandlings ansvarlige en adgang til å gjøre opplysningene tilgjengelige. Det må være den databehandlingsansvarlige som vurderer om opplysningene kan og bør gjøres tilgjengelige for
andre.
Departementet foreslår av disse grunner heller ikke regler om frister for behandlingen av
søknader om tilgjengeliggjøring. Den databehandlingsbehandlingsansvarlige skal imidlertid
fastsette dette sammen med andre prosedyrer for tilgjengeliggjøring, jf. forslaget til forskrift
§ 2-1 andre ledd bokstav f.
Departementet foreslår at den databehandlingsansvarlige får en plikt til å utarbeide og
offentliggjøre statistikker, se punkt 14.5.5.
Vilkårene for tilgjengeliggjøring drøftes nærmere i det følgende.
14.5.1 Forholdet til taushetsplikten
Helseopplysninger er underlagt taushetsplikt, jf. helseregisterloven § 17 som viser til
helsepersonelloven §§ 21 flg. Taushetsplikten gjelder både direkte og indirekte personidentifiserbare opplysninger, men oppheves av samtykke. All tilgjengeliggjøring må derfor i
utgangspunktet være innenfor rammene av samtykket.
Dersom den databehandlingsansvarlige derimot skal gjøre opplysninger tilgjengelig utenfor
rammene av samtykket, kreves det en annen hjemmel enn forskrift eller forordningen
artikkel 9 (2) bokstav a. Det er også viktig å merke seg at forordningen ikke regulerer
taushetsplikt eller unntak fra denne.
Departementet legger til grunn at deltakernes samtykke i utgangspunktet skal være
avgjørende for om opplysningene kan gjøres tilgjengelige. Det er derfor bare i helt spesielle
tilfeller det kan bli aktuelt med tilgjengeliggjøring som deltakerne ikke har samtykket til.
Dette er i samsvar med gjeldende regler og Datatilsynets praksis.
Når det ikke foreligger tilstrekkelig samtykke, må det søkes om dispensasjon fra taushetsplikten fra Helsedirektoratet eller REK, jf. helsepersonelloven § 29 og § 29b.
14.5.2 Graden av personidentifikasjon skal ikke være større enn nødvendig
Det er den databehandlingsansvarlige som skal beslutte hvordan opplysningene skal gjøres
tilgjengelige. Den databehandlingsansvarlige må vurdere om det skal utleveres indirekte
identifiserbare opplysninger, opplysninger med direkte personidentifiserende kjennetegn eller
opplysninger som er anonyme for mottakeren.
Ved behandling til arkiv-, forsknings- eller statistikkformål skal prinsippet om dataminimering dersom det er mulig, sikres ved viderebehandling som gjør at de registrerte ikke
lenger kan identifiseres, jf. personvernforordningen artikkel 89 (1). Det følger av artikkel 87
at staten kan fastsette nærmere betingelser for bruk av personidentifiserende kjennetegn.
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Det foreslås presisert i forskriften at graden av personidentifikasjon ikke skal være større enn
det som er nødvendig for det aktuelle formålet. Dette betyr at opplysninger som hovedregel
skal gjøres tilgjengelige i en form der de er anonyme for mottakeren eller eventuelt indirekte
identifiserbare. Kun dersom det er nødvendig for formålet, skal identifiserbare opplysninger
gjøres tilgjengelige. Og det er kun i særlige tilfeller at det vil det bli aktuelt å gjøre direkte
personidentifiserende opplysninger tilgjengelige. Departementet viser til at dette fremgår
uttrykkelig av gjeldende regler i helseregisterloven § 6.
14.5.3 Direkte og indirekte identifiserbare helseopplysninger
Departementet foreslår at den databehandlingsansvarlige skal kunne gjøre direkte identifiserbare helseopplysninger fra registeret tilgjengelige dersom dette er i samsvar med de
alminnelige vilkårene for å behandle helseopplysninger i forordningen artikkel 5 og er
innenfor rammene av deltakerens samtykke og undersøkelsens formål. Direkte
identifiserbare helseopplysninger er helseopplysninger som er tilknyttet fødselsnummer eller
annen personidentifikator. Erfaringsmessig er det relativt sjelden det er nødvendig å gjøre
direkte identifiserbare helseopplysninger fra helseregistre tilgjengelige.
Det er hovedsakelig indirekte identifiserbare helseopplysninger som det er aktuelt å gjøre
tilgjengelige for andre. Indirekte identifiserbare helseopplysninger er helseopplysninger der
navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, men hvor
opplysningene likevel kan knyttes til en enkeltperson, jf. helseregisterloven § 2 bokstav b.
Dette innebærer at fødselsnummer eller andre direkte personidentifiserende kjennetegn ikke
gjøres tilgjengelige for mottakeren. Reglene om tilgjengeliggjøring for indirekte
personidentifiserbare opplysninger vil være den samme som for direkte personidentifiserende
opplysninger. Vilkåret om at graden av personidentifikasjon ikke skal være større enn
nødvendig, betyr imidlertid at det i praksis vil være en videre adgang til å gjøre tilgjengelig
indirekte personidentifiserende opplysninger enn direkte personidentifiserende opplysninger.
Departementet foreslår at det presiseres i forskriften § 4-1 tredje ledd at den
databehandlingsansvarlige kan stille vilkår for tilgjengeliggjøringen, inkludert vilkår om at
opplysninger skal tilbakeføres til undersøkelsen.
14.5.4 Opplysninger som er anonyme for mottakeren
I tillegg vil den databehandlingsansvarlige kunne tilgjengeliggjøre opplysninger som er gjort
anonyme for mottakeren (anonymisert). Anonyme opplysninger er ikke underlagt
taushetsplikt og omfattes ikke av personvernreglene. Departementet foreslår derfor at
tilgjengeliggjøring av anonyme opplysninger ikke reguleres i forskriften.
Med anonymt for mottakeren menes at opplysninger er bearbeidet og eventuelt sammenstilt,
og anonymisert for mottakeren. Dette betyr at mottakeren ikke kan finne tilbake til enkelt individene på bakgrunn av opplysningene. Imidlertid kan den databehandlingsansvarlige
tilbakeføre identiteten gjennom en nøkkel som kan knytte de utleverte opplysningene til de
registrertes identitet. Dette er forskjellig fra "anonyme opplysninger", hvor nøkkel som kan
knytte de registrertes identitet til opplysningene også er slettet.
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Opplysninger som er anonyme for mottakeren kan fritt publiseres og personvernrisikoen er
minimal. Dette er opplysninger som etter helseregisterloven fra 2001 ble definert som
avidentifiserte, og som ikke er taushetsbelagte. Ettersom opplysningene kan knyttes til en
enkeltperson gjennom en nøkkel, vil det likevel være tale om helseopplysninger etter helseregisterloven.
Vurderingen av om opplysningene kan gjøres tilgjengelige anonymt for mottakeren må gjøres
fra sak til sak, og vil være avhengig av hvilke opplysninger som skal inngå i datasettet og
hvilke bakgrunnsopplysninger som er tilgjengelige om utvalget ellers i samfunnet. Enkeltpersoner skal ikke kunne gjenkjennes i anonyme datasett eller tabeller.
Data kan gjøres tilgjengelig i form av ferdige tabeller, nettbaserte visninger eller som datasett
med en rad per person. Når data skal gjøres tilgjengelig eller publiseres i form av for
eksempel tabeller, er det vanlig å legge til grunn at enhver celle i en tabell skal ha minst tre til
fem enheter (personer eller kontakter) for å forhindre personidentifisering. Identifikasjonsrisikoen må imidlertid vurderes konkret.
Når det skal tilgjengeliggjøres datasett med én rad per person og flere informasjons elementer
i kolonner, kan den samme tilnærmingen brukes for å anonymisere datasettet. Opplysninger
om alder kan for eksempel presenteres gruppert til alderskategorier. Tilsvarende kan andre
opplysninger grupperes for å sikre anonymitet. Som en tommelfingerregel bør ethvert
uttrekk og enhver kombinasjon av informasjonselementene inneholde minst tre til fem
enheter (for eksempel personer), og kombinasjoner som gir færre enn tre til fem enheter
blankes da ut. Det må særlig utvises varsomhet ved opplysninger som knytter enkeltpersoner
til geografiske steder ettersom det da kan være enklere å gjenfinne enkeltperso ner.
14.5.5 Statistikk
Departementet foreslår at den databehandlingsansvarlige skal utarbeide og løpende offentlig gjøre relevant statistikk basert på opplysninger fra undersøkelsen. Se forslaget til forskrift
§ 4-2. Tilsvarende plikt til å utarbeide statistikk gjelder for de lovbestemte registrene og er
foreslått for kommunalt pasient- og brukerregister i høringsnotatet fra 23. desember 2016.
Statistikken kan for eksempel publiseres på undersøkelsens hjemmesider eller i rapporter.
Slike statistikker vil være nyttige for offentlige myndigheter, helsetjenesten, forskere, media
og andre. Den databehandlingsansvarlige vil dermed kunne bidra med statistikk til regional,
nasjonal og internasjonal helseovervåkning og forskning.
Utarbeidet statistikk skal være anonym. Av statistikken skal det ikke være mulig å identifisere
enkeltpersoner, verken direkte eller indirekte.
For å utarbeide statistikk kan opplysninger i registeret sammenstilles med opplysninger i
andre helseregistre. Sammenstillingen må være innenfor samtykket og formålet med
undersøkelsen.
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14.5.6 Betaling
Departementet foreslår at den databehandlingsansvarlige skal kunne kreve betaling for
tilrettelegging av statistikk og annen behandling av helseopplysninger. Betalingen skal ikke
overstige de faktiske utgiftene ved saksbehandlingen av den konkrete søknaden om data,
uttrekk og tilrettelegging av data samt tilgjengeliggjøring av data. Med faktiske utgifter menes
altså ikke forutgående databehandling i undersøkelsen, som innsamlingen/mottaket,
kvalitetssikringen, bearbeidingen og lagringen av opplysningene, eller tilretteleggingen av
databehandlingen i datavarehus, søknadsportaler mv. Se forslaget til forskrift § 4 -3.
14.5.7 Oversikt over tilgjengeliggjøring av helseopplysninger
Den databehandlingsansvarlige skal føre oversikt over tilgjengeliggjøring av helseopplysninger fra undersøkelsen. Oversikten skal vise hvem som har fått helse opplysninger,
hvem de har fått helseopplysninger om og hjemmelsgrunnlaget for tilgjengeliggjøringene.
Oversikten skal oppbevares i minst ti år etter tilgjengeliggjøringen. Se forslaget til forskrift
§ 4-4.

14.6 Sammenstilling
Forslaget til forskrift § 4-1 betyr at direkte identifiserbare helseopplysninger vil kunne gjøres
tilgjengelige for sammenstilling med opplysninger i andre helseregistre.
EUs personvernforordning har ikke egne regler om sammenstilling. Betydningen av
sammenstilling omtales imidlertid i fortalen punkt 157:
Ved at sammenstille oplysninger fra registre kan forskere opnå ny viden af stor værdi
for så vidt angår udbredte sygdomstilstande såsom hjerte-kar-sygdomme, kræft og
depression. På basis af registre kan forskningsresultater styrkes, da de bygger på en
større befolkningsgruppe. (…) Forskningsresultater, der opnås gennem registre,
leverer solid viden af høj kvalitet, som kan danne grundlag for udformning og
gennemførelse af videnbaseret politik, forbedre livskvaliteten for mange mennesker
og øge effektiviteten af de sociale tjenester. For at fremme videnskabelig forskning
kan personoplysninger behandles til videnskabelige forskningsformål under
iagttagelse af passende betingelser og garantier i EU-retten eller medlemsstaternes
nationale ret.
For at et register skal kunne nyttiggjøres på en fornuftig måte, men samtidig ha et begrenset
innhold av opplysninger, er det avgjørende at det kan sammenstilles med andre opplysninger.
Sammenstilling innebærer at opplysninger i befolkningsbaserte helseundersøkelser kobles
mot andre opplysninger for å tilføre nye opplysninger til undersøkelsen, kvalitetskontrollere
eksisterende opplysninger eller legge til rette for tilgjengeliggjøring av et datasett med
opplysninger fra flere registre til konkrete formål, for eksempel til en forsker. Sammenstilling
kan være knyttet til konkrete prosjekter, men også til rutinemessig kvalitetssikring. Resultatet
av sammenstillingen vil innebære nye opplysninger om den enkelte deltakeren, som kan være
noe mer eller annet enn summen av de enkelte opplysningene.
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Adgangen til sammenstilling vil følge av de generelle vilkårene for behandling av
opplysninger fra undersøkelsen. Sammenstillingen må ligge innenfor rammene av deltakerens
samtykke og undersøkelsens formål. Videre må det være adgang til å sammenstille etter
reglene som gjelder for det registeret som opplysningene i undersøkelsen skal sammenstilles
med. I høringsnotatet om kommunalt pasient- og brukerregister 23. desember 2016, er det
foreslått at registeret blant annet skal kunne sammenstilles med alle helseregistre som er
hjemlet i forskrift etter helseregisterloven. Dette vil bety at forskriftene vil gi adgang til å
sammenstille opplysninger fra befolkningsbaserte helseundersøkelser med opplysninger fra
kommunalt pasient- og brukerregister, så fremt det foreligger dekkende samtykke. Det
samme vil gjelde de øvrige helseregistrene i den grad de aktuelle forskriftene har lignende
bestemmelser om sammenstilling, for eksempel hjerte- og karregisterforskriften § 3-2.
Helseregisterloven § 19 gir hjemmel til å fastsette forskrift om sammenstilling av
forskriftsregulerte registre. Bestemmelsen gjelder imidlertid bare opplysninger som er
innmeldt etter lovens § 13, og er derfor ikke aktuell for de befolkningsbaserte
helseundersøkelsene (jf. punkt 11.2.6 der departementte foreslår at det ikke skal være
innmeldingsplikt).
Det er behov for å kunne gjenbruke datasett som er sammenstilt og bearbeidet. Sammenstilling av opplysninger er arbeidskrevende, slik at gjenbruk av datasett vil medføre en stor
effektivisering. Departementet foreslår derfor at sammenstilte datasett skal kunne lagres og
gjenbrukes, se punkt 14.8.

14.7 Tilbakeføring av opplysninger til undersøkelsen
Departementet mener at det bør være adgang til å føre resultater fra analyser, delprosjekter
osv., tilbake til undersøkelsen. Tilbakeføring vil kunne være aktuelt blant annet der det
utledes genetiske opplysninger fra humant biologisk materiale som er utlevert fra
undersøkelsen. På samme måte vil det utledes resultater fra utleverte opplysninger som del i
konkrete delprosjekter eller selvstendige prosjekter som benytter utleverte opplysninger fra
undersøkelsen.
At opplysningene tilbakeføres betyr at de lagres i undersøkelsen og knyttes til øvrige
opplysninger om hver enkelt deltaker. Dette kan bety at undersøkelsens register over tid kan
svulme opp og etter hvert inneholde svært store mengder data om hver person.
Datatilsynet har begrenset adgangen til tilbakeføring i sine konsesjoner. EUs
personvernforordning har derimot ingen særlige begrensninger knyttet til tilbakeføring.
Tilbakeføring omfattes av definisjonen av behandling av personopplysninger, og reguleres av
de generelle kravene til behandling. Det følger imidlertid av forordningens systematikk at
dersom personvernrisikoen øker, så stilles det strengere krav til særlige tiltak som skal ivareta
informasjonssikkerheten og de registrertes personvern.
Departementet foreslår å forskriftsfeste at den databehandlingsansvarlige skal kunne sette
vilkår om tilbakeføring ved tilgjengeliggjøring av opplysninger eller biologisk materiale, se
forslaget til forskrift § 4-1 tredje ledd. Dette forutsetter at tilbakeføringen er innenfor
samtykket og at deltakerne har fått informasjon om at analyseresultater av opplysninger og
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biologiske materiale vil bli tilbakeført og lagret i undersøkelsen, jf. § 2-5 andre ledd bokstav i.
Videre vil det være et krav at deltakerne informeres jevnlig om undersøkelsen. I den
forbindelse vil det være naturlig å informere om tilbakeføring av opplysninger. Deltakeren vil
også ha rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret.
Departementet ser imidlertid at fremtidige tilbakeføringer vil kreve relativt brede samtykker
når opplysninger og materiale skal samles inn. Det er grunn til å spørre om det er adgang
etter forordningen til slike brede samtykker og om deltakerne vil forstå omfanget og
konsekvensen av et slikt samtykke. Departementet ber om høringsinstansenes syn på dette.

14.8 Bevaring av opplysninger
14.8.1 Ubegrenset tid
Departementet foreslår at opplysninger i en befolkningsbasert helseundersøkelse skal kunne
bevares så lenge det er behov for opplysningene. Se forslaget til forskrift § 4 -6 om at
opplysningene skal kunne bevares i ubegrenset tid.
I dag gis det tidsbegrensede konsesjoner, slik at den databehandlingsansvarlige må søke om
fornying av konsesjonen for å kunne bevare opplysningene videre. Departementet viser til at
bevaring av helseopplysningene i lang tid vanligvis er et sentralt formål ved de befolkningsbaserte helseundersøkelsene. De er gjerne undersøkelser som skal følge deltakerne over tid.
Personvernforordningen artikkel 5 (1) bokstav 1 regulerer adgangen til å lagre opplysninger.
Helseopplysninger skal
opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et
længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende
personoplysninger behandles; personoplysninger kan opbevares i længere tidsrum,
hvis personoplysningerne alene behandles til arkivformål i samfundets interesse, til
videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i
overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, under forudsætning af, at der implementeres
passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som denne forordning kræver
for at sikre den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder (»opbevaringsbegrænsning«)
Bevaring av opplysningene for framtidig bruk, for eksempel til forskning eller for å analysere
utviklingen i en befolkningsgruppe over tid, vil kunne være innenfor undersøkelsens formål.
Forskriftshjemmelen for bevaring vil bare gjelde opplysninger som er innhentet med
deltakernes samtykke. Selv om forskriften åpner for at opplysningene i utgangspunktet kan
oppbevares i ubegrenset tid, kan det tenkes at det ikke er samtykket til ubegrenset lagring.
Dette presiseres i forskriften.
14.8.2 Sammenstilte datasett
Det er behov for å kunne gjenbruke datasett som er sammenstilt og bearbeidet. Sammenstilling av opplysninger er arbeidskrevende, slik at gjenbruk av datasett vil medføre en stor
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effektivisering. Dette krever at sammenstilte opplysninger blir lagret også etter at resultatet
av sammenstillingen er hentet ut i samsvar med formålet de ble sammenstilt for. Sammenstilte datasett vil etter de generelle reglene kunne lagres så lenge dette er nødvendig ut fra
formålet og det dekkes av samtykket.
En del data vil imidlertid kunne miste aktualitet fordi de ikke er oppdatert, slik at det ikke
lenger vil være grunnlag for videre lagring. Lagring av sammenstilte opplysninger vil også
kunne føre til en opphopning av store datasett i undersøkelsen.
Departementet foreslår at sammenstilte datasett i særlige tilfeller skal kunne lagres i registeret
i inntil fem år og gjenbrukes til nye formål. I vurderingen av om det foreligger særlige hensyn
kan det blant annet legges vekt på ressursbruk ved sammenstillingen, opplysningenes
sensitivitet og personvernrisiko. Kravet om at fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjennetegn skal separeres og lagres kryptert og adskilt fra andre register opplysninger skal gjelde tilsvarende.
Departementet ber imidlertid høringsinstansene særlig å vurdere om det er behov for og om
det er hensiktsmessig, å begrense lagringstiden for sammenstilte datasett og i tilfelle hvor
lenge datasettet skal kunne lagres.

14.9 Informasjonssikkerhet
Departementet foreslår å forskriftsfeste krav om informasjonssikkerhet, kryptering, logging
og internkontroll. Gjeldende helseregisterlov og personopplysningslov har regler om dette.
14.9.1 Ansvaret etter EUs personvernforordning
EUs personvernforordning artikkel 24 fastsetter en plikt til å gjennomføre egnede tekniske
og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i samsvar med
forordningens regler. Tiltakene skal gjennomgås på nytt og oppdateres ved behov. Det skal
tas hensyn til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, samt
risikoene av varierende sannsynlighets- og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter
og friheter. Dette vil gjelde for all behandling av helseopplysninger i de befolkningsbaserte
helseundersøkelsene. Forordningen gir ikke adgang til å fastsette generelle regler om dette.
Det er imidlertid adgang til å videreføre eller fastsette særlige vilkår med hensyn til
behandling av helseopplysninger, jf. artikkel 9 (4). Etter artikkel 89 (1) skal behandling for
arkiv-, forsknings- eller statistikkformål omfattes av nødvendige garantier for å sikre de
registrertes rettigheter og friheter.
14.9.2 Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
God informasjonssikkerhet er et sentralt virkemiddel for personvernet og vil være en
forutsetning for etablering av en befolkningsbasert helseundersøkelse. Alle opplysningene i
befolkningsbaserte helseundersøkelser vil være underlagt taushetsplikt og skal etter
helseregisterloven behandles på en måte som sikrer konfidensialitet.
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Departementet foreslår at forskriften får en bestemmelse om sikring av konfidensialitet,
integritet og tilgjengelighet. Bestemmelsen tilsvarer gjeldende helseregisterlov § 21. Den
databehandlingsansvarlige skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for å sikre
helseopplysningene i undersøkelsen. Deltakerne skal kunne ha tillit til at uvedkommende ikke
får tilgang til opplysningene (konfidensialitet), at det ikke foregår uautorisert eller utilsiktet
endring av opplysningene (integritet) og at opplysningene kan tas i bruk når det er nødvendi g
(tilgjengelighet). Se forskriften § 4-5.
14.9.3 Kryptering og tilgang til personidentifiserende kjennetegn
Formålet med undersøkelsene og det opplysningene skal benyttes til, kan ikke ivaretas på en
forsvarlig måte uten at den databehandlingsansvarlige har tilgang til fødselsnummer eller
andre direkte personidentifiserende kjennetegn. Forskriften åpner derfor for at personidentifiserende kjennetegn som fødselsnummer mv. skal kunne registreres og behandles på
andre måter i undersøkelsene.
Departementet foreslår at fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjennetegn
skal separeres og lagres kryptert og adskilt fra andre registeropplysninger. Se forslaget til
forskrift § 4-6. Dette er foreslått for kommunalt pasient- og brukerregister. Departementet
mener at den samme løsningen bør kreves for befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Dette innebærer at kun et meget begrenset antall ansatte internt hos den databehandlings ansvarlige vil ha tilgang til å se fødselsnummer og helseopplysninger samtidig. Krypteringen
betyr at den som analyserer og på annen måte behandler opplysningene normalt ikke vil ha
tilgang til fødselsnummer når de utfører arbeidet. I mange sammenhenger vil det være
teoretisk mulig å finne tilbake til enkeltpersoner på bakgrunn av opplysningene. Hvis feil
skulle inntreffe og opplysninger kommer på avveie, vil imidlertid krypteringen gjøre det
betydelig mer komplisert og ressurskrevende å finne tilbake til enkeltpersoner enn uten
kryptering.
Departementet mener at det ikke kan stilles krav om kryptering for alle undersøkelser, fordi
noen undersøkelser enten ikke er digitaliserte eller ikke har tekniske løsninger som gjør dette
mulig. Det foreslås derfor at kravet om kryptering ikke skal gjelde dersom registeret er basert
på analoge medier (papir eller bilde).
Kravet bør derfor også bare gjelde ved etablering av nye undersøkelser. Dersom en
eksisterende undersøkelse skal utvides eller endres, bør det ikke kreves at undersøkelsen får
en ny teknisk løsning. Se forslaget til forskrift § 6-1 andre ledd.
14.9.4 Internkontroll
Departementet foreslår at det tas inn i forskriften en bestemmelse om internkontroll. Den
databehandlingsansvarlige skal etablere og holde ved like planlagte og systematiske tiltak so m
er nødvendige for å overholde kravene til personvern. Bestemmelsen tilsvarer gjeldende
helseregisterlov § 22. Se forskriften § 4-7. Det er tale om en helt sentral plikt som bør
fremheves når det gjelder behandling av helseopplysninger på samme måte som for
forskningsbiobanker (se punkt 15.3).
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14.9.5 Logg
Den databehandlingsansvarlige skal sørge for at det føres oversikt over autorisert og
uautorisert tilgang til opplysninger knyttet til fødselsnummer. Registrering av informasjon
om hvem som har hatt tilgang til slike helseopplysninger (logging), er et viktig element for å
sikre den enkeltes personvern. Innsyn i loggopplysninger øker kontrollen med egne
helseopplysninger. Det vil blant annet kunne bidra til å avdekke om uvedkommende har hatt
tilgang til helseopplysninger i undersøkelsen.
Departementet foreslår at den databehandlingsansvarlige skal ha systemer for hendelses registrering (logging) av elektroniske spor ved all tilgang til direkte identifiserbare
helseopplysninger i registeret. Se forslaget til forskrift § 4-6 fjerde ledd. Dette kravet om
elektronisk logging forutsetter at registeret er digitalisert. Registeret i noen eksisterende
undersøkelser er imidlertid basert på analoge medier (papir eller bilde). Det kan ikke kreves
at disse undersøkelsene digitaliseres.
For eksisterende undersøkelser vil kravet om elektronisk logging ikke alltid være teknisk
mulig, selv om registeret er digitalisert. Departementet foreslår derfor at kravet heller ikke
skal gjelde ved videreføring, utvidelse eller endring av allerede etablerte undersøkelser, se
forskriften § 6-1 andre ledd.
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15 Behandling av innsamlet humant biologisk materiale
Det følger av punkt 11.3 at etablering av forskningsbiobanker i tilknytning til befolknings baserte helseundersøkelser skal følge reglene i forskriften og få tilstrekkelig hjemmel i
forskriften. Når det gjelder oppbevaring, utlevering og annen behandling av humant
biologisk materiale som er innsamlet i undersøkelsene, foreslår departementet at dette
fortsatt skal følge helseforskningslovens regler.

15.1 Helseforskningslovens regler
Forslaget innebærer at helseforskningslovens regler skal gjelde for den databehandlings ansvarliges behandling av humant biologisk materiale i biobanker som er innsamlet i
befolkningsbaserte helseundersøkelser. Departementet foreslår at det henvises til helseforskningsloven § 26 til § 31 i forskriften § 5-1. Det presiseres samtidig at behandlingen skal
være innenfor rammene av undersøkelsens formål og deltakernes samtykke.
Dette betyr at helseforskningslovens regler om ansvarshavende, oppbevaring, behandling,
overføring av humant biologisk materiale til og fra utlandet, opphør, nedleggelse eller
overtakelse av forskningsbiobank og andres tilgang til materialet i en forskningsbiobank, skal
gjelde ved behandling av humant biologisk materiale i befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Det er helseforskningslovens system at Statens helsetilsyn fører tilsyn med overholdelsen av
disse bestemmelsene. Dette vil også gjelde for forskningsbiobanker som inngår i de
befolkningsbaserte helseundersøkelsene. Det betyr at reglene i § 46 til § 54 om Statens
helsetilsyns myndighet, opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene, tilsynsmyndighetenes
taushetsplikt, erstatning, Statens helsetilsyns adgang til å gi pålegg om retting og stansing
mv., tvangsmulkt og straff, også vil gjelde.
Dette vil være en videreføring av gjeldende rett, med unntak av reglene for etablering av
forskningsbiobanker. Det vil være den databehandlingsansvarlige som har oppgavene som i
helseforskningsloven er lagt til forskningsansvarlig og prosjektleder.
REK er gitt en rolle i helseforskningsloven § 29 om overføring av humant biologisk
materiale til og fra utlandet, § 30 om opphør, nedleggelse eller overtakelse av en forsknings biobank og § 31 om andres tilgang til materialet i en forskningsbiobank.. Departementet
foreslår at disse bestemmelsene skal gjelde for de befolkningsbaserte helseundersøkelsene og
at REK fortsatt skal ha den rolle de er tillagt etter disse bestemmelsene, selv om selve
biobanken er etablert i forskrift og ikke gjennom godkjenning fra REK.

15.2 Andres tilgang til materialet
Helseforskningsloven § 31 regulerer adgangen til å gi andre tilgang til materiale fra biobanken. Disse reglene foreslås også å gjelde for humant biologisk materiale i tilknytning til
befolkningsbaserte helseundersøkelser. Departementet foreslår i tillegg å forskrifts feste at
dersom andre forskere får tilgang til humant biologisk materiale, skal den databehandlings ansvarlige kunne stille vilkår om at analyseresultater fra materialet skal tilbakeføres til
undersøkelsen. Se forslaget til forskrift § 5-1 andre ledd.
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Departementet foreslår i punkt 12.5 en egen bestemmelse om tilbaketrekning av samtykke.
Deltakeren vil etter forslaget kunne trekke samtykket tilbake med krav om at mater ialet ikke
utleveres og brukes til videre forskning osv., og eventuelt at materialet destrueres.
Bestemmelsen tilsvarer helseforskningsloven § 16.
Videre foreslår departementet at forskriften får et forbud mot kommersiell utnyttelse av
humant biologisk materiale, se kapittel 13.

15.3 Internkontroll
Departementet foreslår at det tas inn en egen bestemmelse om internkontroll knyttet til
behandlingen av humant biologisk materiale. Se forslag til forskrift § 5-2.
Det følger av helseforskningsloven § 6 at det "skal føres internkontroll tilpasset
virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold". Forskrift om organisering av
medisinsk og helsefaglig forskning har en bestemmelse om internkontroll i § 4 (forskrift
1. juli 2009 nr. 955). Denne forskriften gjelder blant annet for behandlingen av humant
biologisk materiale i forskningsbiobanker. Disse reglene vil gjelde dersom humant biologisk
materiale fra befolkningsbaserte helseundersøkelser brukes til forskning etter godkjenning fra
REK. Med internkontroll menes etter denne bestemmelsen systematiske tiltak som fremmer
god forskning og som sikrer at forskningen planlegges, organiseres, gjennomføres og
avsluttes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helseforskningsloven.
Departementet mener at det er behov for at forskriften uttrykkelig regulerer plikten til
internkontroll for oppbevaring og annen behandling av materialet i forskningsbiobanker
tilknyttet befolkningsbaserte helseundersøkelser. Bestemmelsen bør korrespondere med
plikten til internkontroll etter forskriften om organisering av medisinsk og helsefaglig
forskning. Denne forskriften er imidlertid utformet med sikte på forskningsbiobanker som er
en del av forskningsprosjekter. Plikten i forskriften om befolkningsbaserte helse undersøkelser bør derfor formuleres på en noe annen måte, slik at den passer til driften av
forskningsbiobanker som inngår i en befolkningsbasert helseundersøkelse og som ikke er del
av et forskningsprosjekt. Bestemmelsen i den nye forskriften bør også korrespondere med
plikten til internkontroll ved behandling av helseopplysninger etter helseregisterloven.
Det foreslås derfor å forskriftsfeste at den databehandlingsansvarlige gjennom planlagte,
systematiske og dokumenterte tiltak skal sørge for at materialet i forskningsbiobanken
oppbevares og behandles forsvarlig og i samsvar med kravene i forskriften. Det presiseres at
den databehandlingsansvarlige blant annet skal sørge for:
-

å ha oversikt over kravene i forskriften som gjelder for forskningsbiobanken

-

at det utarbeides og dokumenteres rutiner som setter ledere, medarbeiderne og annet
personell i stand til å overholde kravene

-

at det utarbeides og dokumenteres rutiner for å motta meldinger om avvik og sikre at
avvik rettes

-

at det foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at
den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten
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16 Tilbakemelding av resultater til deltakere
De befolkningsbaserte helseundersøkelsene kjennetegnes ved at de ikke har som formål å yte
helsehjelp til deltakerne i undersøkelsene. I en del av undersøkelsene, for eksempel
Tromsøundersøkelsen og HUNT, gjøres det imidlertid målinger og tas fysiske prøver. Det
kan være måling av blodtrykk, kolesterol, høyde/vekt, mv.
I noen undersøkelser blir det gitt tilbakemeldinger til deltakere om resultatet av prøver osv.,
for eksempel om blodtrykk eller kolesterol. I ADHD-studien ble det i perioden 2007–2011
rekruttert barn fra MoBa ved tre-års alder til en klinisk undersøkelse. Til sammen 1208 barn
deltok i en dagsundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført med ulike tester, intervjuer og
spørreskjemaer. Foreldrene fikk en tilbakemelding på testresultatene på de kliniske
undersøkelsene etter endt gjennomføring. I de tilfellene hvor undersøkelsene avdekket at det
ville være behov for videre utredning av barnet, ble foreldrene informert om dette og gitt en
anbefaling om hva som ville være aktuell videre oppfølging i helsetjenesten.
Hvorvidt det gis tilbakemelding varierer imidlertid mellom undersøkelsene. Departementet
mener at deltakerne bør få informasjon om hvorvidt det vil bli gitt tilbakemelding.
Departementet foreslår å forskriftsfeste dette, se punkt 12.4.1 og forslaget til forskrift § 2 -5
andre ledd bokstav f.
Departementet legger til grunn at tilbakemeldingen ikke er helsehjelp. Der en undersøkelse
avdekker behov for helsehjelp bør deltakeren enten tilbys helsehjelp i regi av undersøkelsen
eller bli oppfordret til å kontakte helsetjenesten for nærmere vurdering og oppfølging. Se
forslaget til forskrift § 1-5.
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DEL IV FYLKESHELSEUNDERSØKELSER
Departementet foreslår en ny bestemmelse i forskrift om oversikt over folkehelsen som skal
gi hjemmel for etablering og gjennomføring av fylkeshelseundersøkelser. Undersøkelsene
skal gi oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden i
fylket. Oversikten skal brukes som grunnlag for folkehelsearbeidet i fylket. Formålet med
oversiktene er planlegging og forskning.

17 Gjeldende regler
17.1 Fylkeskommunens folkehelsearbeid
Fylkeskommunen og kommunen skal etter folkehelseloven fremme folkehelsen i
befolkningen. Folkehelsen påvirkes av ulike faktorer, fra grunnleggende faktorer som
økonomi, utdanning og oppvekstsvilkår, via faktorer som nærmiljø, arbeids- og bomiljø, til
mer umiddelbare påvirkningsfaktorer som levevaner og bruk av helsetjenester.
Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for skaffe oversikt over befolkningens
helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden, jf. folkehelseloven § 5 og § 21. Med
oversikt over helsetilstanden i befolkningen menes en oversikt over helse på populasjons nivå, jf. folkehelseloven § 3 bokstav a. Fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på
trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige pr oblemer.
I arbeidet for en bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i
befolkningen. Dette er en forutsetning for at det øvrige folkehelsearbeidet er kunnskaps basert. Oversikten er et verktøy for at fylkeskommunen skal kunne ivareta sitt ansvar innen
folkehelsearbeid. Som samfunnsplanlegger og regional utvikler er det avgjørende at fylkeskommunene har oversikt over regionale utfordringer, særlig for å gjennomføre deres lov pålagte oppgaver innen oppvekst- og levekårsforhold. Dette kan for eksempel være
befolkningens helsetilstand og livskvalitet, sosiale helseforskjeller i fylket og sosiale forhold
med betydning for helse og trivsel.
Folkehelseloven § 5, § 21 og § 25 forutsetter at det skal være informasjonsutveksling mellom
kommuner, fylkeskommuner og Folkehelseinstituttet. For å få et helhetlig bilde av
folkehelseutfordringene på lokalt nivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå, og for å sikre effektiv
ressursutnyttelse, er det behov for samordning og standardisering av oversiktsarbeid og
epidemiologisk arbeid. Dette gjelder både med hensyn til hvem som bidrar med hva og når.
Staten skal legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes systematiske, langsiktige og
kunnskapsbaserte innsats ut fra lokale utfordringer. I tillegg skal staten legge til rette for
samordning og standardisering av undersøkelsene, slik at de blir mest mulig sammenliknbare
geografisk og over tid.
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17.2 Fylkeshelseundersøkelsene
Fylkeshelseundersøkelser kan være et grunnlag for å følge opp fylkeskommunens ansvar et ter
folkehelseloven § 21 for å ha en nødvendig oversikt over helsetilstanden. Det er behov for å
samle inn data fra befolkningen om helse, trivsel, levevaner, sosial kontakt og levekår
generelt. En del data om helse og helseforhold finnes i eksisterende registre, men det
mangler data på flere områder. Resultater fra fylkeshelseundersøkelsene brukes blant annet til
analyser og sammenlikninger på tvers av fylkeskommuner og som grunnlag for folkehelseprofiler som utarbeides av Folkehelseinstituttet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt
til forskning knyttet til folkehelsearbeidet.
Fylkeshelseundersøkelser er en form for befolkningsbaserte helseundersøkelser, men skiller
seg fra de øvrige befolkningsbaserte helseundersøkelser på flere måter, blant annet når det
gjelder størrelse, formål og databehandlingsansvarlig. Fylkeshelseundersøkelsene kan
beskrives som repeterte tverrsnittsundersøkelser. Det vil si at enkeltpersoner ikke følges over
tid med gjentatte datainnsamlinger, men at det er en ny gruppe som inviteres til å delta hver
gang undersøkelsen gjennomføres. Det vil være et begrenset antall deltakere som inviteres til
å delta, sammenliknet med andre befolkningsbaserte helseundersøkelser. Fylkets størrelse vil
ha betydning for antallet deltakere fordi det skal være et representativt utvalg, og størrelsen
vil måtte vurderes konkret ved gjennomføringen. Mengden informasjon som samles inn fra
den enkelte vil være mindre og nødvendigheten av å oppbevare data vil være kortere
sammenliknet med andre befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Fylkeshelseundersøkelsene gjennomføres i dag etter konsesjon fra Datatilsynet.

17.3 Forskrift om oversikt over folkehelsen
Forskrift om oversikt over folkehelsen gir utfyllende regler om kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med oversikt etter folkehelseloven, jf. § 1. Oversikten skal ifølge § 3
omfatte opplysninger om og vurderinger av befolkningssammensetning, oppvekst- og
levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert
atferd og helsetilstand.
Forskriften har regler om fylkeshelseundersøkelser i § 7. Folkehelseinstituttet skal ifølge
forskriften legge til rette for samordning av fylkeshelseundersøkelsene.
Folkehelseinstituttet har utarbeidet maler for innhold og gjennomføring av undersøkelsene.
Det følger av forskriften § 7 at fylkeskommunene bør benytte disse malene i sine
undersøkelser. Forskriften gir ikke en plikt for fylkeskommunene til å benytte malene, men
innebærer en forventning om at de benyttes.
Folkehelseinstituttet anbefaler at undersøkelsene gjennomføres som enkle intervjuundersøkelser uten fysiske målinger eller biologiske prøver. Undersøkelsene bør være
personidentifiserbare, slik at data kan sammenstilles med nasjonale registre. Sammenstilling
med sosioøkonomiske data som utdanning, landbakgrunn og arbeidstilknytning vil gi et godt
grunnlag for å følge med på folkehelsen. Samtidig vil det gi gode muligheter for å utarbeide
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oversikter over sosiale helseforskjeller i kommuner og fylker (Folkehelseinstituttet:
Fylkeshelseundersøkelser blant voksne. Maler for innhold og gjennomføring, 2016).

18 Forslag om forskriftshjemmel for etablering av
fylkeshelseundersøkelser
Departementet foreslår en forskriftsbestemmelse som gir hjemmel for etablering og
gjennomføring av fylkeshelseundersøkelser. Bestemmelsen tas inn i forskrift om oversikt
over folkehelsen, i en ny § 7 om fylkeshelseundersøkelser.

18.1 Samtykke
Fylkeshelseundersøkelsene skal baseres på deltakernes samtykke. Samtykket innebærer at
personidentifiserende opplysninger kan behandles i undersøkelsene. Dersom opplysningene
skal sammenstilles med opplysninger i andre registre, må dette framgå av samtykket.
Undersøkelsene gjennomføres gjerne via telefonintervju eller via internett. Departementet
foreslår helseregisterloven § 9 bokstav a om samtykkebaserte helseregistre som hjemmel for
denne bestemmelsen.

18.2 Maler
Departementet foreslår at undersøkelsene skal baseres på malene som utarbeides av
Folkehelseinstituttet. Det skal med andre ord være et vilkår at malene benyttes for at
undersøkelsen kan gjennomføres med hjemmel i forskriften. Malene for innhold og
gjennomføring av undersøkelsene skal legges til grunn for datainnsamling, prosedyrer for
databehandling mv. En mal for datainnsamling beskriver i grove trekk forløpet i datainnsamlingen fra planlegging av undersøkelsen til og med ferdig datafil.
Folkehelseinstituttet skal etter dagens forskrift samarbeide med fylkeskommuner,
Helsedirektoratet og eventuelt andre relevante aktører når det utformes maler for innhold og
gjennomføring. Det er også en mulighet å pålegge Folkehelseinstituttet å drøfte malene med
fagrådet for befolkningsbaserte helseundersøkelser før de fastsettes, dersom det besluttes å
etablere et fagråd. Se punkt 10.2.
Verdien av fylkeshelseundersøkelsene vil bli større dersom de kan brukes for å sammen likne
på tvers av fylkeskommuner, mellom kommuner i ulike fylker, og over tid. Dette forutsetter
at undersøkelser blir standardiserte når det gjelder innhold og metode. Felles maler for
undersøkelsene er også ressursbesparende sammenliknet med at hvert enkelt fylke skulle
utarbeide disse på egenhånd.
Departementet legger til grunn at fylkeshelseundersøkelser skal gjennomføres i samsvar med
Folkehelseinstituttets maler. Den nye forskriftsbestemmelsen vil imidlertid ikke være i veien
for at det gjennomføres tilpassede fylkeshelseundersøkelser som ikke følger malene. Den
enkelte fylkeskommune kan i tillegg til malen legge til spørsmål ut fra egne behov og
prioriteringer. Av hensyn til undersøkelsens kvalitet og svarprosent, bør imidlertid bruken av
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slike tilleggsspørsmål begrenses. Departementet foreslår derfor at malen bare skal kunne
fravikes i særlige tilfeller.

18.3 Databehandlingsansvarlig
Departementet foreslår at Folkehelseinstituttet eller fylkeskommunene skal være
databehandlingsansvarlige for fylkeshelseundersøkelsene.
Fylkeskommunene har databehandlingsansvar i flere sammenhenger, blant annet som
arbeidsgiver. Departementet legger derfor til grunn at fylkeskommunene har g runnleggende
kunnskap på dette området. Imidlertid vil det kunne være aktuelt å vurdere om selve
behandlingen av opplysninger, det vil si innsamling, analysering av data osv., skal gjøres av
andre på vegne av fylkeskommunen. Den databehandlingsansvarlige kan med andre ord
delegere gjennomføring og databehandling til en annen virksomhet (databehandler). Der
fylkeskommunen ikke selv står for gjennomføring og databehandling, vil kjøp av tjenester
måtte vurderes opp mot regelverket om offentlige anskaffelser.
Det kan være aktuelt at Folkehelseinstituttet gjennomfører undersøkelser for en eller flere
fylkeskommuner. Dette kan gi bedre muligheter for å samordne undersøkelsene. Noen
fylkeskommuner vil kunne ønske dette, for eksempel dersom de mangler kompetanse til selv
å gjennomføre undersøkelsen.

18.4 Behandling av opplysninger i fylkeshelseundersøkelsen
Den databehandlingsansvarlige vil ha ansvaret for at undersøkelsen gjennomføres i samsvar
med malene, forskriften, helseregisterloven og generelle personvernkrav i personopplysningsloven og personvernforordningen (når den blir gjeldende i Norge).
Departementet foreslår at reglene om behandling av helseopplysninger i den nye forskriften
om befolkningsbaserte helseundersøkelser, i utgangspunktet også skal gjelde for fylkeshelseundersøkelsene. Dette gjøres ved at det vises til følgende bestemmelser i § 7:
-

§ 1-5 om forbud mot kommersiell utnyttelse

-

§ 2-5 om informasjon til deltakere
§ 2-7 om tilbaketrekning av samtykke

-

§ 4-1 til § 4-6 om vilkår for behandling av helseopplysninger, tilgjengeliggjøring,
sammenstilling, bevaring mv.

Sammenstilling og tilgjengeliggjøring av opplysninger som dekkes av samtykket, skal etter
forslaget være tillatt etter de samme reglene som for befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Se punkt 14.5 og 14.6. Opplysninger som er anonyme for mottakeren vil også kunne
tilgjengeliggjøres, på samme måte som for de befolkningsbaserte helseundersøkelsene (se
punkt 14.5.4).
Normalt vil det være en forutsetning at opplysningene i fylkeshelseundersøkelsene skal
slettes etter en viss tid, ofte når det er gjennomført en ny undersøkelse for fylket. Det kan
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imidlertid være behov for å lagre opplysningene over tid, for eksempel for å følge utviklingen
i fylket. Departementet foreslår at opplysningene skal kunne lagres i inntil ti år. Dersom
opplysningene i undersøkelsene skal lagres lengre, må undersøkelsen derfor i stedet etableres
med hjemmel i forskriften om befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Bestemmelsen om fylkeshelseundersøkelser vil ikke gi hjemmel til å behandle humant
biologisk materiale.
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DEL V ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE
KONSEKVENSER
19 Økonomiske og administrative konsekvenser
De nye reglene vil omfatte de fleste befolkningsbaserte helseundersøkelser og fylkeshelse undersøkelser. Forslaget innebærer en endring av fremgangsmåten for etablering av slike
undersøkelser ved at det ikke blir nødvendig med godkjenning fra Datatilsynet eller REK ved
etablering, utvidelse, forlengelse eller endring av undersøkelsene. Se kapittel 11 og 17.2.
Forskriften vil derfor føre til færre saker for disse organene, mens de databehandlingsansvarlige selv vil stå for opprettelse og drift av undersøkelsene. De databehandlingsansvarliges vurderinger og ansvar for undersøkelsen vil tilsvare dagens ordning.
I kapittel 10 drøfter departementet om det skal opprettes et fagråd for de befolkningsbaserte
helseundersøkelsene. Et slikt fagråd kan legges til Folkehelseinstituttet med deltakelse fra
databehandlingsansvarlige for flere undersøkelser og eventuelt forskere og andre. Størrelsen
på fagrådet vil avhenge av antallet databehandlingsansvarlige etter forskriften, sannsynligvis
begrenset oppad til omkring ti deltakere. Det legges til grunn at fagrådets oppgaver vil ha
tilsvarende eller mindre omfang enn oppgavene som Folkehelseinstituttet har i dag når det
gjelder befolkningsbaserte helseundersøkelser. Opprettelsen av et fagråd vil derfor ikke
medføre endringer av betydning i ressursbehovet. Et fagråd vil sikre bedre samordning
mellom ulike undersøkelser, slik at disse kan utfylle hverandre og sammenstilles. Dette vil
kunne redusere omfanget av hver enkelt undersøkelse, og potensielt bidra til større utnyttelse
av undersøkelsene totalt sett.
Kostnadene dekkes innenfor organisasjonenes budsjetter.
Forslaget vil ikke gi nye økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige
virksomheter utover dette.
Utgiftene til drift og videre utvikling av undersøkelsene skal dekkes innenfor gjeldende
budsjettrammer.
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DEL VI FORSLAG TIL FORSKRIFTER
20 Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser
Hjemmel: helseforskningsloven § 6 tredje ledd, § 25 femte ledd og § 27 fjerde ledd og
helseregisterloven § 3 fjerde ledd,§ 9 bokstav a og § 10.
Kapittel 1 Innledende bestemmelser
§ 1-1 Formål
Forskriften skal legge til rette for befolkningsbaserte helseundersøkelser som gjennom
analyser og forskning frambringer kunnskap om befolkningens helse og om faktorer som
påvirker helsen, inkludert forutsetninger for diagnostikk, behandling av sykdom, å bli frisk
fra sykdom, å mestre sykdom eller å forbli frisk.
Forskriften skal sikre at behandlingen av helseopplysninger og humant biologisk
materiale i undersøkelsene foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes
personvern og brukes til individets og samfunnets beste.
§ 1-2 Saklig virkeområde
Forskriften regulerer innsamling og annen behandling av helseopplysninger og humant
biologisk materiale i befolkningsbaserte helseundersøkelser som baseres på samtykke fra
deltakerne.
Forskriften gjelder befolkningsbaserte helseundersøkelser som oppfyller følgende vilkår:
a) Helseopplysninger og eventuelt humant biologisk materiale behandles etter samtykke fra
hver enkelt deltaker.
b) Helseopplysninger fra undersøkelsen skal benyttes til analyser og forskning som kan gi
kunnskap om befolkningens helse og om faktorer som påvirker denne.
c) En hel befolkning, en befolkningsgruppe eller et representativt utvalg blir invitert til å
delta.
d) Folkehelseinstituttet, et universitet med medisinsk eller helsefaglig utdanning eller et
helseforetak med universitetsfunksjon er databehandlingsansvarlig for behandlingen av
helseopplysningene og ansvarlig for eventuell behandling av humant biologisk materiale i
undersøkelsen.
§ 1-3 Geografisk virkeområde
Forskriften gjelder for databehandlingsansvarlige som er etablert i Norge.
§ 1-4 Tilbakemelding av resultater til deltakere
Dersom det gis individuell tilbakemelding til deltakere om resultater av analyser av
helseopplysninger og humant biologisk materiale som er samlet inn i undersøkelsen, skal
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deltakerne om nødvendig tilbys helsehjelp eller oppfordres til å søke videre oppføl ging fra
helse- og omsorgstjenesten.
§ 1-5 Forbud mot kommersiell utnyttelse
Kommersiell utnyttelse av deltakere, helseopplysninger og humant biologisk materiale
som sådan er forbudt.
§ 1-6 EUs personvernforordning, personopplysningsloven og helseregisterloven
Personopplysningsloven, EUs personvernforordning (jf. personopplysningsloven § 1)
og helseregisterloven gjelder for behandling av helseopplysninger i befolkningsbaserte
helseundersøkelser.
Kapittel 2 Etablering av undersøkelsen
§ 2-1 Vilkår for etablering av helseregistre
Helseregistre i befolkningsbaserte helseundersøkelser kan etableres når vilkårene i denne
bestemmelsen og i de alminnelige vilkårene for behandling av helseopplysninger i EUs
personvernforordning artikkel 5 er oppfylt. Den helsefaglige eller samfunnsmessige nytten av
registeret må klart overstige personvernulempene.
Den databehandlingsansvarlige skal
a) fastsette formålene for undersøkelsen, som skal være innenfor formålene i § 1-1
b) fastsette kriteriene for hvem som skal inviteres til å delta i undersøkelsen
c) fastsette hva slags opplysninger som vil bli samlet inn og lagret
d) gi informasjon til deltakerne og innhente samtykke i samsvar med § 2-4 og § 2-5
e) vurdere personvernkonsekvenser av undersøkelsen og drøfte med Datatilsynet dersom
behandlingen av opplysninger vil føre til høy risiko for fysiske personers rettigheter og
friheter
f) fastsette prosedyrer for tilgjengeliggjøring av opplysninger fra undersøkelsen .
Vilkårene i første og andre ledd gjelder tilsvarende ved etterfølgende utvidelser eller
endringer i undersøkelsen.
Dokumentasjonen utarbeidet etter andre og tredje ledd skal være offentlig tilgjengelig.
§ 2-2 Helseregistrenes innhold
Når det er nødvendig for undersøkelsens formål og innenfor deltakerens samtykke, kan
følgende opplysninger registreres:
a) fødselsnummer eller annen personidentifikator
b) demografiske og sosioøkonomiske opplysninger
c) opplysninger som vedkommende selv oppgir i spørreskjema eller ved intervju
d) målte verdier og opplysninger framkommet ved helseundersøkelse i henhold til fastsatt
undersøkelsesprogram
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e) helseopplysninger framkommet ved analyser av humant biologisk materiale innsamlet i
undersøkelsen
f) opplysninger fra andre registre
g) opplysninger framkommet ved analyse av opplysninger fra undersøkelsen og fra andre
registre.
§ 2-3 Vilkår for etablering av forskningsbiobanker
Den databehandlingsansvarlige for befolkningsbaserte helseundersøkelser kan etablere
en eller flere forskningsbiobanker for behandling av humant biologisk materiale i tilknytning
til helseregistre etter § 2-1. Det er ikke nødvendig med godkjenning etter helseforskningsloven § 25.
Innsamlingen av humant biologisk materiale skal være nødvendig for undersøkelsens
formål. Helseforskningsloven § 5 og § 6 om forsvarlighet og organisering gjelder tilsvarende.
Den databehandlingsansvarlige for behandling av helseopplysninger i undersøkelsen, skal
også være forskningsansvarlig for forskningsbiobanken.
I tillegg til kravene som følger av § 2-1, skal den databehandlingsansvarlige
a) vurdere forskningsetiske hensyn ved behandlingen av humant biologisk materiale
b) fastsette hva slags materiale som skal innhentes, og fra hvor eller hvem materialet skal
innhentes
c) fastsette prosedyrer for utlevering av humant biologisk materiale fra undersøkelsen
d) utpeke en ansvarshavende person for forskningsbiobanken, jf. helseforskningsloven
§ 26.
Den databehandlingsansvarlige skal melde etableringen av forskningsbiobanken til
Biobankregisteret ved Folkehelseinstituttet, jf. helseforskningsloven § 44 siste ledd.
Meldingen skal inneholde dokumentasjon som viser at vilkårene i andre og tredje ledd er
oppfylt. Dokumentasjonen skal være offentlig tilgjengelig.
§ 2-4 Samtykke
Det kreves samtykke fra hver enkelt deltaker til å behandle helseopplysninger og humant
biologisk materiale. Deltakeren skal ha fått informasjon i samsvar med § 2-5 første og andre
ledd. Hvem som har samtykkekompetanse følger av helseregisterloven § 15.
§ 2-5 Informasjon
Den databehandlingsansvarlige skal sørge for at deltakerne får den informasjonen som er
nødvendig for å få innsikt i hva samtykket etter § 2-4 innebærer.
Hver deltaker skal før avgivelsen av samtykket få informasjon i samsvar med EUs
personvernforordning artikkel 13 og 14. Deltakeren skal blant annet få informasjon om
a) hvilken undersøkelse samtykket gjelder
b) undersøkelsens formål
c) hvem som er databehandlingsansvarlig og forskningsansvarlig
d) hvilke opplysninger som vil bli samlet inn og lagret
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e) hvor lenge helseopplysningene og humant biologiske materiale skal lagres
f) om det vil bli gitt tilbakemelding til deltakeren om resultatet av undersøkelser
g) hvordan helseopplysningene og humant biologiske materiale skal
tilgjengeliggjøres og behandles på andre måter
h) om helseopplysningene kan sammenstilles med andre registre og hvilke registre
det kan sammenstilles med
i) om helseopplysninger skal utledes av humant biologisk materiale og i tilfelle om
slike opplysninger kan inneholde genetiske opplysninger
j) om analyseresultater av opplysninger og biologiske materiale vil bli tilbakeført og
lagret i undersøkelsen
k) at deltakelsen er frivillig, at deltakeren til enhver tid kan trekke seg fra
undersøkelsen og fremgangsmåten for slik tilbaketrekning
l) deltakerens rett til informasjon, innsyn, retting, sletting og sperring etter
helseregisterloven §§ 24 flg., og retten til informasjon og innsyn etter
helseforskningsloven §§ 39 flg. dersom det skal behandles humant biologisk
materiale
m) hvordan informasjon vil bli formidlet i løpet av undersøkelsen
n) om deltakeren senere kan bli kontaktet for tilleggsundersøkelser
o) at deltakeren kan henvende seg til Datatilsynet eller Statens helsetilsyn dersom
opplysninger eller humant biologisk materiale ikke behandles i samsvar med
forskriften.
Deltakerne skal informeres jevnlig om undersøkelsen, blant annet om hvordan
helseopplysninger og humant biologisk materiale brukes og om prosjekter som er en del av
undersøkelsen. Ved vesentlige endringer av prosjektet og bruken av materialet skal hver
enkelt deltaker kontaktes.
Når foreldre eller andre med foreldreansvar har samtykket på vegne av en deltaker og
deltakeren blir 16 år, skal deltakeren få informasjon om undersøkelsen, samtykket og retten
til å trekke samtykket tilbake.
§ 2-6 Rett til innsyn
Deltakeren har rett til innsyn i opplysninger som gjelder dem selv og om hvem som har
hatt tilgang eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til navn eller fødselsnummer
(logg). Dersom deltakeren er under 18 år har foreldre eller andre som har foreldreansvaret
rett til innsyn i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 fjerde ledd jf. § 3-4.
§ 2-7 Tilbaketrekning av samtykke
Et samtykke til å delta i en befolkningsbasert helseundersøkelse kan når som helst
trekkes tilbake. Ved tilbaketrekking av samtykke må behandlingen av vedkommendes
biologiske materiale eller helseopplysninger opphøre. Den som har trukket sitt samtykke
tilbake, kan kreve at det biologiske materialet destrueres og at helseopplysningene slettes
innen 30 dager.
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Adgangen til å kreve destruksjon eller sletting gjelder ikke dersom materialet eller
opplysningene er anonymisert, dersom materialet etter bearbeidelse inngår i et annet
biologisk produkt eller dersom opplysningene allerede er inngått i utførte analyser.
Dersom særlig sterke samfunns- eller forskningshensyn tilsier det, kan Datatilsynet eller
den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk tillate fortsatt
behandling og utsatt destruksjon eller sletting til prosjektet er gjennomført.
Kapittel 3 Kvalitetskontroll av helseopplysninger
§ 3-1 Kvalitetskontroll
Den databehandlingsansvarlige skal sørge for at helseopplysningene som behandles er
korrekte og at de er tilstrekkelige og relevante for å fremme undersøkelsens formål.
Som ledd i kvalitetskontrollen kan det gjennomføres rutinemessige samkjøringer mot
Det sentrale folkeregister og helseregistre som er etablert med hjemmel i helseregisterloven
§ 11.

Kapittel 4 Tilgjengeliggjøring og annen behandling av innsamlede helseopplysninger
§ 4-1 Vilkår for behandling av helseopplysninger
Den databehandlingsansvarlige skal behandle helseopplysninger i befolkningsbaserte
helseundersøkelser i samsvar med de alminnelige vilkårene for å behandle helseopplysninger
i EUs personvernforordning artikkel 5.
Helseopplysninger innsamlet i undersøkelsen kan gjøres tilgjengelige, sammenstilles med
andre opplysninger eller behandles på andre måter dersom dette er innenfor rammene av
samtykket og undersøkelsens formål.
Den databehandlingsansvarlige kan sammenstille opplysninger eller tilrettelegge dem på
andre måter før tilgjengeliggjøring. Den databehandlingsansvarlige kan stille vilkår for
tilgjengeliggjøringen, inkludert vilkår om at opplysninger skal tilbakeføres til undersøkelsen.
Resultatet av behandlingen skal ikke ha større grad av personidentifikasjon enn det som
er nødvendig for det aktuelle formålet.
Selv om deltakeren samtykker, kan helseopplysninger innsamlet i undersøkelsen ikke
gjøres tilgjengelige for påtalemyndighetene eller brukes i forsikringsøyemed eller av
arbeidsgivere.
§ 4-2 Statistikk
Den databehandlingsansvarlige skal utarbeide og løpende offentliggjøre relevant
statistikk basert på opplysninger som er behandlet i samsvar med § 4-1.
Utarbeidet statistikk skal være anonym.
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§ 4-3 Kostnader
Den databehandlingsansvarlige kan kreve betaling for tilrettelegging av statistikk og
annen behandling av helseopplysninger etter dette kapitlet. Betalingen kan ikke overstige de
faktiske utgiftene ved saksbehandlingen av den konkrete søknaden om data, uttrekk og
tilrettelegging av data samt tilgjengeliggjøring av data fra registeret.
§ 4-4 Oversikt over tilgjengeliggjøring av helseopplysninger
Den databehandlingsansvarlige skal føre oversikt over tilgjengeliggjøring av
helseopplysninger fra registeret. Oversikten skal vise hvem som har fått helseopplysninger,
hvem de har fått helseopplysninger om og hjemmelsgrunnlaget for utleveringene. Oversikten
skal oppbevares i minst ti år etter tilgjengeliggjøringen.
§ 4-5 Informasjonssikkerhet
Den databehandlingsansvarlige og databehandlere som den databehandlingsansvarlige har
inngått avtale med, skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende
informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengeli ghet ved
behandling av helseopplysningene.
§ 4-6 Kryptering og tilgang til opplysninger
Fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjennetegn skal lagres kryptert
og adskilt fra andre registeropplysninger.
Bare autorisert personell som utfører tjenester eller arbeid mot registeret og arbeider
under den databehandlingsansvarliges eller databehandlers instruksjonsmyndighet, kan gis
tilgang til identifiserende opplysninger i registeret. Tilgangen kan ikke være mer omfattende
enn det som er nødvendig for vedkommendes arbeid.
Bare spesielt autoriserte personer som har behov for det i arbeidet, skal ha tilgang til
fødselsnumre eller annen personidentifikasjon.
Den databehandlingsansvarlige skal ha systemer for hendelsesregistrering (logging) av
elektroniske spor ved all tilgang til direkte identifiserbare helseopplysninger i registeret.
Denne bestemmelsen gjelder ikke dersom registeret er basert på analoge medier (papir
eller bilde).
§ 4-7 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger
Den databehandlingsansvarlige skal etablere og holde ved like planlagte og systematiske
tiltak som er nødvendige for å overholde kravene til personvern.
§ 4-8 Bevaring av helseopplysninger
Helseopplysninger innsamlet i befolkningsbaserte helseundersøkelser kan oppbevares i
ubegrenset tid, med mindre annet følger av samtykket.
Sammenstilte datasett kan i særlige tilfeller lagres i registeret i inntil fem år og gjenbrukes
til nye formål. I vurderingen av om det foreligger særlige hensyn kan det blant annet legges
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vekt på ressursbruk ved sammenstillingen, opplysningenes sensitivitet og personvernrisiko.
Kravet i § 4-7 om at fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjennetegn skal
separeres og lagres kryptert og adskilt fra andre registeropplysninger gjelder tilsvarende.

Kapittel 5 Utlevering og annen behandling av innsamlet humant biologisk materiale
§ 5-1 Kravene til behandling av humant biologisk materiale
Den databehandlingsansvarlige skal behandle humant biologisk materiale i
befolkningsbaserte helseundersøkelser forsvarlig i samsvar med helseforskningsloven § 26 til
§ 31, og innenfor rammene av deltakernes samtykke og undersøkelsens formål.
Dersom andre får utlevert humant biologisk materiale, kan den databehandlingsansvarlige stille vilkår om at analyseresultater fra materialet skal tilbakeføres til
undersøkelsen.
§ 5-2 Internkontroll for behandling av humant biologisk materiale
Den databehandlingsansvarlige skal gjennom planlagte, systematiske og dokumenterte tilt ak
sørge for at materialet i forskningsbiobanken oppbevares og behandles i samsvar med
kravene i § 5-1. Blant annet skal den databehandlingsansvarlige sørge for
a) å ha oversikt over kravene i forskriften som gjelder for forskningsbiobanken
b) at det utarbeides og dokumenteres rutiner som setter ledere, medarbeiderne og annet
personell i stand til å overholde kravene
c) at det utarbeides og dokumenteres rutiner for å motta meldinger om avvik og sikre at
avvik rettes
d) systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.
§ 5-3 Bevaring av humant biologisk materiale
Humant biologisk materiale innsamlet i befolkningsbaserte helseundersøkelser kan
oppbevares i ubegrenset tid, med mindre annet følger av samtykket.
Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser
§ 6-1 Undersøkelser etablert før forskriften trer i kraft
Befolkningsbaserte helseundersøkelser som har konsesjon fra Datatilsynet og eventuelt
forhåndsgodkjenning fra Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskning når
forskriften trer i kraft, kan videreføres etter reglene i denne forskriften.
For disse undersøkelsene gjelder reglene om etablering i § 2-1 til § 2-5 bare dersom det
innhentes nye opplysninger eller nytt humant biologisk materiale. Deltakerne skal uansett få
informasjon etter § 2-5 tredje og fjerde ledd. Kravet i § 4-6 om kryptering og elektronisk logg
gjelder ikke ved videreføring, utvidelse eller endring av allerede etablerte undersøkelser.
Dersom undersøkelsen omfatter behandling av humant biologisk materiale, skal den
databehandlingsansvarlige sende en melding om undersøkelsen til Biobankregisteret ved
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Folkehelseinstituttet. Meldingen må sendes innen utløpet av perioden som
forhåndsgodkjenningen gjelder for.
Opplysninger og humant biologisk materiale som er innhentet før forskriftens trer i kraft
og som er basert på samtykke som ikke oppfyller de gjeldende kravene til samtykke, kan
fortsatt behandles. Opplysningene kan likevel bare behandles dersom samtykket ble gitt i
samsvar med dagjeldende regler og behandlingen er innenfor undersøkelsens opprinnelige
formål og deltakerens opprinnelige samtykke.
§ 6-2 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft XX.

Side 96

154

Helse- og omsorgsdepartementet 14. august 2017
Høring: Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

21 Forskriftsbestemmelse om fylkeshelseundersøkelser
I forskrift 28. juni nr. 692 om oversikt over folkehelsen foreslås følgende endringer:
Ny § 7 skal lyde:
Fylkeshelseundersøkelser kan gjennomføres for å skaffe oversikt over befolknings sammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø,
skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand i befolkningen, jf. § 3.
Behandlingen av opplysningene skal skje etter samtykke fra deltakerne.
Folkehelseinstituttet eller en fylkeskommune skal være databehandlingsansvarlig for
behandlingen av helseopplysninger og andre personopplysninger i undersøkelsen.
Folkehelseinstituttet skal legge til rette for samordning av fylkeshelseundersøkelser blant
annet ved å gjøre tilgjengelig maler for innhold og gjennomføring av slike undersøkelser.
Undersøkelsene skal gjennomføres i samsvar med malene. Malene kan bare fravikes i særlige
tilfeller.
Opplysningene i undersøkelsen kan lagres i inntil ti år.
Følgende regler om behandling av helseopplysninger i forskrift om befolkningsbaserte
helseundersøkelser gjelder tilsvarende for fylkeshelseundersøkelser som gjennomføres med
hjemmel i denne bestemmelsen:
a) § 1-5 om forbud mot kommersiell utnyttelse
b) § 2-5 om informasjon til deltakere
c) § 2-7 om tilbaketrekning av samtykke
d) § 4-1 til § 4-7 om vilkår for behandling av helseopplysninger, tilgjengeliggjøring,
sammenstilling, internkontroll mv.
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Fra: Postmottak HOD[postmottak@hod.dep.no]
Sendt: 15.08.2017 12:15:40
Til:
Tittel: Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

Høringsbrev og høringsnotat om forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser finner du på regjeringen.no.
Høringsfrist er 14. november 2017.
Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som
du finner her.
Denne meldingen er sendt til:
- Se egen liste
Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg liste over
høringsinstanser.
Med vennlig hilsen
Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no
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Fra: Postmottak HOD[postmottak@hod.dep.no]
Sendt: 11.09.2017 07:56:18
Til: Agdenes kommune; Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; Andøy kommune; Aremark kommune;
Arendal kommune; Asker kommune (post@asker.kommune.no); Askim kommune (postmottak@askim.kommune.no);
Askvoll kommune (postmottak@askvoll.kommune.no); postmottak; Audnedal kommune (info@audnedal.kommune.no);
Aukra kommune (post@aukra.kommune.no); Aure kommune (postmottak@aure.kommune.no); Aurland kommune
(post@aurland.kommune.no); Aurskog-Høland kommune (postmottak@aurskog-holand.kommune.no); Austevoll kommune
(postmottak@austevoll.kommune.no); Austrheim kommune (post@austrheim.kommune.no); Averøy kommune
(post@averoy.kommune.no); Balestrand kommune (postmottak@balestrand.kommune.no); Ballangen kommune
(post@ballangen.kommune.no); Balsfjord kommune (postmottak@balsfjord.kommune.no); Bamble kommune
(postmottak@bamble.kommune.no); Bardu kommune (postmottak@bardu.kommune.no); Beiarn kommune
(post@beiarn.kommune.no); Berg kommune (postmottak@berg.kommune.no); Bergen kommune
(info.avd@bergen.kommune.no); Berlevåg kommune (postmottak@berlevag.kommune.no); Bindal kommune
(postmottak@bindal.kommune.no); Birkenes kommune (postmottak@birkenes.kommune.no); Bjerkreim kommune
(postmottak@bjerkreim.kommune.no); Bjugn kommune (postmottak@bjugn.kommune.no); Bodø kommune
(postmottak@bodo.kommune.no); Bokn kommune (postmottak@bokn.kommune.no); Bremanger kommune
(post@bremanger.kommune.no); Brønnøy kommune (postmottak@bronnoy.kommune.no); Bygland kommune
(post@bygland.kommune.no); Bykle kommune (postmottak@bykle.kommune.no); Bærum kommune
(post@baerum.kommune.no); Bø kommune (1) (post@boe.kommune.no); Bø kommune (postmottak@bo.kommune.no);
Bømlo kommune (postmottak@bomlo.kommune.no); Båtsfjord kommune (postmottak@batsfjord.kommune.no); Drammen
kommune (kommunepost@drammen.kommune.no); Drangedal kommune (postmottak@drangedal.kommune.no); Dyrøy
kommune (postmottak@dyroy.kommune.no); Dønna kommune (post@donna.kommune.no); Eid kommune
(post@eid.kommune.no); Eide kommune (postmottak@eide.kommune.no); Eidfjord kommune
(postmottak@eidfjord.kommune.no); Eidsberg kommune (postmottak@eidsberg.kommune.no); Eidskog kommune
(postmottak@eidskog.kommune.no); Eidsvoll kommune (post@eidsvoll.kommune.no); Eigersund kommune
(post@eigersund.kommune.no); Elverum kommune (postmottak@elverum.kommune.no); Enebakk kommune
(postmottak@enebakk.kommune.no); Engerdal kommune (postmottak@engerdal.kommune.no); Etne kommune
(firmapost@etne.kommune.no); Etnedal kommune (postmottak@etnedal.kommune.no); Evenes kommune
(postmottak@evenes.kommune.no); Farsund kommune (post@farsund.kommune.no); Fauske kommune
(postmottak@fauske.kommune.no); Fedje kommune (postmottak@fedje.kommune.no); Fet kommune
(firmapost@fet.kommune.no); Finnøy kommune (post@finnoy.kommune.no); Fitjar kommune (fitjar@fitjar.kommune.no);
Fjaler kommune (postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no); Fjell kommune (postmottak@fjell.kommune.no); Flakstad
kommune (postmottak@flakstad.kommune.no); Flatanger kommune (postmottak@flatanger.kommune.no); Flekkefjord
kommune (post@flekkefjord.kommune.no); Flesberg kommune (postmottak@flesberg.kommune.no); Flora kommune
(postmottak@flora.kommune.no); Flå kommune (postmottak@flaa.kommune.no); Folldal kommune
(postmottak@folldal.kommune.no); Forsand kommune (post@forsand.kommune.no); Fosnes kommune
(postmottak@fosnes.kommune.no); Fredrikstad kommune (postmottak@fredrikstad.kommune.no); Frogn kommune
(postmottak@frogn.kommune.no); Froland kommune (post@froland.kommune.no); Evje og Hornes kommune (post@eh.kommune.no); Frosta kommune (postmottak@frosta.kommune.no); Fræna kommune (postmottak@frana.kommune.no);
Frøya kommune (postmottak@froya.kommune.no); Fusa kommune (postkasse@fusa.kommune.no); Fyresdal kommune
(postmottak@fyresdal.kommune.no); Førde kommune (postmottak@forde.kommune.no); Gamvik kommune
(postmottak@gamvik.kommune.no); Gaular kommune (postmottak@gaular.kommune.no); Gausdal kommune
(postmottak@gausdal.kommune.no); Gildeskål kommune (postmottak@gildeskal.kommune.no); Giske kommune
(post@giske.kommune.no); Gjemnes kommune (post@gjemnes.kommune.no); Gjerdrum kommune
(postmottak@gjerdrum.kommune.no); Gjerstad kommune (postmottak@gjerstad.kommune.no); Gjesdal kommune
(postmottak@gjesdal.kommune.no); Gjøvik kommune (postmottak@gjovik.kommune.no); Gloppen kommune
(post@gloppen.kommune.no); Gol kommune (postmottak@gol.kommune.no); Gran kommune
(postmottak@gran.kommune.no); Grane kommune (post@grane.kommune.no); Granvin herad
(postmottak@granvin.kommune.no); Gratangen kommune (postmottak@gratangen.kommune.no); Grimstad kommune
(postmottak@grimstad.kommune.no); Grong kommune (postmottak@grong.kommune.no); Grue kommune
(post@grue.kommune.no); Gulen kommune (postmottak@gulen.kommune.no); Hadsel kommune
(postmottak@hadsel.kommune.no); Halden kommune (postmottak@halden.kommune.no); Halsa kommune
(post@halsa.kommune.no); Hamar kommune (postmottak@hamar.kommune.no); Hamarøy kommune
(postmottak@hamaroy.kommune.no); Hammerfest kommune (postmottak@hammerfest.kommune.no); Haram kommune
(postmottak@haram.kommune.no); Hareid kommune (postmottak@hareid.kommune.no); Harstad kommune
(postmottak@harstad.kommune.no); Hasvik kommune (postmottak@hasvik.kommune.no); Hattfjelldal kommune;
Haugesund kommune (postmottak@haugesund.kommune.no); Hemne kommune (postmottak@hemne.kommune.no);
Hemnes kommune (postmottak@hemnes.kommune.no); Hemsedal kommune (postmottak@hemsedal.kommune.no);
Herøy kommune (post@heroy-no.kommune.no); Herøy kommune (postmottak@heroy.kommune.no); Hitra kommune
(postmottak@hitra.kommune.no); Hjartdal kommune (postmottak@hjartdal.kommune.no); Hjelmeland kommune
(postmottak@hjelmeland.kommune.no); Hobøl kommune (post@hobol.kommune.no); Hof kommune
(postmottak@hof.kommune.no); Hol kommune (postmottak@hol.kommune.no); Hole kommune
(postmottak@hole.kommune.no); Mandal kommune (fellespost@mandal.kommune.no); Marker kommune
(post@marker.kommune.no); Marnadal kommune (service@marnardal.kommune.no); Masfjorden kommune
(post@masfjorden.kommune.no); Meland kommune (postmottak@meland.kommune.no); Meldal kommune
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(postmottak@meldal.kommune.no); Melhus kommune (postmottak@melhus.kommune.no); Meløy kommune
(postmottak@meloy.kommune.no); Meråker kommune (postmottak@meraker.kommune.no); Midsund kommune
(postmottak@midsund.kommune.no); Midtre Gauldal kommune (postmottak@midtre-gauldal.kommune.no); Modalen
kommune (postmottak@modalen.kommune.no); Modum kommune (postmottak@modum.kommune.no); Molde kommune
(postmottak@molde.kommune.no); Moskenes kommune (postmottak@moskenes.kommune.no); Moss kommune
(post@moss.kommune.no); Målselv kommune (postmottak@malselv.kommune.no); Måsøy kommune
(postmottak@masoy.kommune.no); Namdalseid kommune (postmottak@namdalseid.kommune.no); Holmestrand
kommune (postmottak@holmestrand.kommune.no); Holtålen kommune (epost@holtalen.kommune.no); Hornindal
kommune (post@hornindal.kommune.no); Horten kommune (postmottak@horten.kommune.no); Hurdal kommune
(postmottak@hurdal.kommune.no); Hurum kommune (postmottak@hurum.kommune.no); Hvaler kommune
(postmottak@hvaler.kommune.no); Hyllestad kommune (postmottak.hyllestad@hyllestad.kommune.no); Hægebostad
kommune (postmottak@haegebostad.kommune.no); Høyanger kommune (postmottak@hoyanger.kommune.no);
Høylandet kommune (postmottak@hoylandet.kommune.no); Hå kommune (post@ha.kommune.no); Ibestad kommune
(postmottak@ibestad.kommune.no); Inderøy kommune (postmottak@inderoy.kommune.no); Iveland kommune
(postmottak@iveland.kommune.no); Jevnaker kommune (postmottak@jevnaker.kommune.no); Jondal kommune
(post@jondal.kommune.no); Jølster kommune (postmottak@jolster.kommune.no); Karasjok kommune
(postmottak@karasjok.kommune.no); Karlsøy kommune (postmottak@karlsoy.kommune.no); Karmøy kommune
(postmottak.sentral@karmoy.kommune.no); Kautokeino kommune (e-post@kautokeino.kommune.no); Klepp kommune
(postmottak@klepp.kommune.no); Klæbu kommune (postmottak@klabu.kommune.no); Kongsberg kommune
(postmottak@kongsberg.kommune.no); Kongsvinger kommune (postmottak@kongsvinger.kommune.no); Kragerø
kommune (post@kragero.kommune.no); Kristiansand kommune (postmottak@kristiansand.kommune.no); Kristiansund
kommune (postmottak@kristiansund.kommune.no); Krødsherad kommune
(krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no); Kvalsund kommune (servicekontoret@kvalsund.kommune.no); Kvam
herad (postmottak@kvam.kommune.no); Kvinesdal kommune (post@kvinesdal.kommune.no); Kvinnherad kommune
(post@kvinnherad.kommune.no); Kviteseid kommune (post@kviteseid.kommune.no); Kvitsøy kommune
(post@kvitsoy.kommune.no); Kvæfjord kommune (postmottak@kvafjord.kommune.no); Kvænangen kommune
(postmottak@kvanangen.kommune.no); Kåfjord kommune (postmottak@kafjord.kommune.no); Lardal kommune
(post@lardal.kommune.no); Larvik kommune (post@larvik.kommune.no); Lebesby kommune
(postmottak@lebesby.kommune.no); Leikanger kommune (postmottak@leikanger.kommune.no); Leirfjord kommune
(postmottak@leirfjord.kommune.no); Leka kommune (post@leka.kommune.no); Leksvik kommune
(post@leksvik.kommune.no); Lenvik kommune (postmottak@lenvik.kommune.no); Lesja kommune
(postmottak@lesja.kommune.no); Levanger kommune (post@lavangen.kommune.no); Levanger kommune
(postmottak@levanger.kommune.no); Lier kommune (postmottak@lier.kommune.no); Lierne kommune
(postmottak@lierne.kommune.no); Lillehammer kommune (postmottak@lillehammer.kommune.no); Lillesand kommune
(postmottak@lillesand.kommune.no); Lindesnes kommune (postmottak@lindesnes.kommune.no); Lindås kommune
(postmottak@lindas.kommune.no); Lom kommune (post@lom.kommune.no); Loppa kommune
(postmottak@loppa.kommune.no); Lund kommune (postmottak@lund.kommune.no); Lunner kommune
(post@lunner.kommune.no); Lurøy kommune (postmottak@luroy.kommune.no); Luster kommune
(postmottak@luster.kommune.no); Lyngdal kommune (post@lyngdal.kommune.no); Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Lærdal kommune (post@laerdal.kommune.no); Lødingen kommune
(postmottak@lodingen.kommune.no); Lørenskog kommune (postmottak@lorenskog.kommune.no); Løten kommune
(post@loten.kommune.no); Malvik kommune (postmottak@malvik.kommune.no)
Tittel: [Reklame?] Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon
av habilitering og rehabilitering

Høringsbrev og høringsnotat om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §
3. Definisjon av habilitering og rehabilitering finner du på regjeringen.no.
Høringsfrist er 9. november 2017.
Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som
du finner her.
Denne meldingen er sendt til:
- Se egen liste
Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg liste over
høringsinstanser.
Med vennlig hilsen
Helse- og omsorgsdepartementet
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Høringsinstanser
ADHD Norge
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Actis
Barneombudet
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Bedriftsforbundet
Bipolarforeningen
Datatilsynet
Delta
De fylkeskommunale eldrerådene
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finans Norge
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsstiftelsen FAFO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Frelsesarmeen
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetjenestens Lederforbund
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Hovedorganisasjonen Virke
Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse
Innovasjon Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
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JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kirkens bymisjon
Kommunal landspensjonskasse
Konkurransetilsynet
Kreftforeningen
Kriminalomsorgsdirektoratet
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsforeningen we shall overcome
LAR Nett Norge
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Legeforeningen
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MIRA-senteret
NAPHA
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og velferdsforum
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Norsk Kiropraktorforening
Norsk Lymfødemforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk psykiatrisk forening
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk Psykologforening
Norsk rådmannsforum
Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opus Systemer AS
Organisasjonen Voksne for Barn
Parat
Parat Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Praksiseierforeningen
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening
Pårørendealliansen
Regjeringsadvokaten
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget
Senter for medisinsk etikk
SINTEF Helse
SPEKTER
Spiseforstyrrelsesforeningen
Skattedirektoratet
Spilleavhengige i Norge
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens pensjonskasse
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå (SSB)
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Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen iOmsorg
Unio
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Virke:
info@virke.no
KS Bedrift:
ks-bedrift@ks.no
Spekter:
post@spekter.no
NHO Service
baard.fiksdal@nhoservice.no
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Helse- og omsorgsdepartementet
Dato 7. september 2017

Høringsnotat
Forslag om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og
koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering
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1 Innledning
Helse og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av
forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering, rehabilitering, individuell plan og
koordinator (forskrift om habilitering og rehabilitering) § 3. Denne bestemmelsen
inneholder definisjonen av habilitering og rehabilitering.
Det vises til Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 hvor regjeringen
varslet at det vil bli igangsatt et arbeid for å revidere definisjonen for habilitering og rehabilitering i forskriften. Det heter i opptrappingsplanen at:
"I denne opptrappingsplanen legger regjeringen til grunn en bred forståelse av habilitering
og rehabilitering som inkluderer alle brukere av helse- og omsorgstjenesten som har behov
for en målrettet innsats for å opprette, gjenopprette, vedlikeholde og bedre funksjon,
forebygge funksjonsfall og lære å mestre livet med sykdom og funksjonsnedsettelse".
Dagens definisjon er innarbeidet og godt kjent i fag- og brukermiljø, men møter kritikk på
noen sentrale punkter. Formålet med å endre definisjonen er først og fremst å forsterke
brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste, ved å tydeliggjøre i
definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn
ved utforming av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet. I tillegg skal definisjonen fange
opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av
livslang varighet og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over
tid i et forløp.

1.1 Bakgrunn – hvorfor endre gjeldende definisjon?
I Stortingsmelding nr. 21 (1998-1999) Ansvar og meistring – mot ein heilskapeleg
rehabiliteringspolitikk, ga Stortinget sin tilslutning til følgende definisjon som senere ble
tatt inn i gjeldende forskrift:
"Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet
og deltakelse sosialt og i samfunnet."
En mangel ved dagens definisjon er at brukerperspektivet ikke fremgår. Pasientens og
brukerens rett til å medvirke fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3, jf.
særlig § 3-1. Kommunen og det regionale helseforetaket skal i henhold til gjeldende
forskrift om habilitering og rehabilitering i § 4 "sørge for at den enkelte pasient og bruker
kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud" (vår
understreking). Det er blant annet derfor varslet i Opptrappingsplan for habilitering og
rehabilitering 2017-2019 at definisjonen skal revideres og at dette arbeidet skal skje i tett
dialog med brukerne.
Det er kommet innspill fra brukere med kroniske sykdommer om at de opplever det
problematisk at habilitering og rehabilitering defineres som tidsavgrensede prosesser.
Formuleringen i gjeldende definisjon, "tidsavgrensede, planlagte prosesser", samsvarer
dårlig med de utfordringer mange brukere med kroniske sykdommer står overfor med
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gradvis og kontinuerlig eller gjentatte fall i funksjon, som medfører behov for kontinuerlig innsats for å motvirke dette og/eller gjentatt behov for intensiv innsats i perioder.
En annen utfordring som blir påpekt, er at flere tiltak som har habilitering og rehabilitering som mål kan falle utenfor dagens definisjon. En innskrenket tolkning av ordlyden
"hvor flere aktører samarbeider", kan ekskludere tiltak i et pasientforløp. Ordlyden har i
flere tilfeller vært tolket som at flere aktører må samarbeide om samme tiltak, dvs. at
tiltak som ytes av en enkelt fagperson eller faggruppe ikke er å forstå som rehabilitering
fordi det enkelte tiltak ytes "monofaglig" eller ikke er en del av en formalisert tverrfaglig
plan. For eksempel vil det i oppfølging etter en kneoperasjon være flere faggrupper som
hver for seg gir oppfølging som til sammen bidrar til at pasienten gjenvinner funksjonsnivå og arbeidsevne. Mens trening foregår hos fysioterapeuten, følger fastlegen opp det
medisinske og arbeidsgiver legger til rette arbeidsoppgaver for å utnytte restarbeidsevne i
opptreningsperioden. Et tverrfaglig samarbeid kan også være indirekte, f.eks. gjennom at
fysioterapeuten gir råd om arbeidsstilling eller arbeidsgiver legger til rette for trening i
arbeidstiden. Flere aktører er sentrale i prosessen, ikke minst pasienten selv, selv om
tiltakene ikke er ledd i en formalisert individuell plan, og selv om tiltakene ytes hver for
seg. I andre tilfeller er det tverrfaglige samarbeidet mer åpenbart og formalisert i form av
samarbeid gjennom ansvarsgrupper eller andre møtefora og individuelle planer. Behovet
for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp, hvor det ved
oppstart eller ved forverringer av funksjon kan være større behov for tverrfaglighet. Ulik
forståelse av begrepet kan ha medført at tjenester som enkelte brukere mottar ikke
defineres og heller ikke registreres som habilitering og rehabilitering.

1.2 Begrepsbruk og kjennetegn
Habilitering kan forstås som tiltak som har som mål å utvikle funksjons- og mestringsevne for å nå størst mulig grad av selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Habilitering
omfatter tiltak spesielt rettet mot barn eller voksne med medfødte eller tidlig ervervede
helse- og/ eller funksjonsproblemer. Med tidlig ervervet menes at tilstanden er ervervet
før 18 år jf. prioriteringsveileder for habilitering av voksne i spesialisthelsetjeneste.
Pasienter med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv funksjonsnedsettelse og/eller
gjennomgripende utviklingsforstyrrelse utgjør den dominerende andelen av pasienter som
i dag henvises til habiliteringstjenestene for barn og voksne i spesialisthelsetjenesten.
Målgruppen innen habilitering trenger bistand for å etablere og oppøve funksjoner og
ferdigheter som de i utgangspunktet ikke har hatt. For mange innebærer dette at de ikke
følger et forventet utviklingsløp. Behovet for habilitering varer som oftest livet ut. Tidlig
innsats og forebyggende tiltak er viktig for å bevare eksisterende funksjoner og bremse
utvikling av funksjonstap. Habiliteringstilbudet inneholder planlagte og ofte sammensatte
og samordnede tjenester for å hjelpe brukeren å nå sine egne mål.
Rehabilitering kan forstås som tiltak som har som formål å bidra til at en person gjenvinner eller bevarer fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er tapt, eller står i fare
for å tapes, på grunn av sykdom, skade eller inaktivitet. Målet er å bidra til at den enkelte
bruker blir i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra sine mål, ønsker og
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forutsetninger, mestrer eget liv, og får mulighet til å delta i samfunnet. Rehabilitering er
tjenester og støtte til bruker/pasient i form av strukturerte tiltak. Brukeren er hovedaktør i
prosessen og gjør oftest selv mye av innsatsen som inngår i tiltakene.
Rehabilitering omfatter både medisinsk, sosial og psykososial rehabilitering. Tradisjonelt
har begrepet rehabilitering i stor grad vært knyttet til somatisk sykdom. En slik forståelse
innebærer en kunstig avgrensning av brukerens totale situasjon og hjelpebehov.

1.3 Helsedirektoratets forslag til ny definisjon
For å skape pasientens helsetjeneste er det nødvendig å revidere definisjonen av habilitering og rehabilitering, og presisere at brukerens egne mål og behov skal være det viktigste
i habiliterings- og rehabiliteringsprosessene. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helseog omsorgsdepartementet utarbeidet et forslag til endret definisjon. Definisjonen skal
bidra til å klargjøre forståelsen av habilitering og rehabilitering slik dette er ment å skulle
utøves i både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten.
Samtidig skal definisjonen være tydelig på hvilke forventninger brukerne kan ha til
tjenestene. Helsedirektoratet har forsøkt å ta hensyn til tidligere innspill som har kommet
fra fagfeltet og brukerorganisasjoner. Det er hentet elementer fra blant annet den danske
definisjonen. Forståelsen av rehabilitering har utviklet seg nokså likt i de to landene ved
at tidligere vekt på fysisk trening nå er utvidet til å omfatte tiltak relatert til brukerens
hele livssituasjon, og inkluderer både den fysiske, psykiske og sosiale funksjonsevnen.
Vektlegging av at tiltakene både skal bidra til å løfte funksjonsnivået og samtidig øve opp
evnen til mestring er også felles.
Forslag fra Helsedirektoratet:
"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål.
Habilitering og rehabilitering er målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende,
tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte,
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene.
Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske,
psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt
og i samfunnet."
Internasjonale definisjoner:
Verdens helseorganisasjon definerer rehabilitering på denne måten:
"Rehabilitation of people with disabilities is a process aimed at enabling them to reach and
maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social functional
levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools they need to attain
independence and self-determination." (WHO, 2014).
FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast at de
alminnelige menneskerettigheter skal gjelde også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. I Artikkel 26; Habilitering og rehabilitering,
står det i nummer 1:
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"Partene skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak, herunder gjennom likemannsarbeid,
slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan oppnå og beholde størst mulig
selvstendighet, utnytte sitt fysiske, mentale, sosiale og yrkesmessige potensial fullt ut, og
oppnå full inkludering og deltakelse på alle livets områder. For det formål skal partene
opprette, styrke og videreutvikle tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstjenester og –
programmer, særlig på områdene helse, sysselsetting, utdanning og sosiale tjenester, på en
slik måte at disse tjenester og programmer
a) begynner på et så tidlig stadium som mulig, og er basert på en tverrfaglig vurdering av
den enkeltes behov og ressurser,
b) støtter deltakelse og inkludering i lokalsamfunnet og på alle samfunnsområder, er
frivillige, og tilbys mennesker med nedsatt funksjonsevne så nær lokalmiljøet som
mulig, også i distriktene."
I Danmark brukes følgende definisjon (2004):
"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellom en borger,
pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige
begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funksjonsevne, opnår et selvstændigt
og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituasjon og beslutninger
består af en koordineret, sammenhængende og videnbasert indsats."

1.4 Innspill fra brukerne
For å få synspunkter fra brukere og fagmiljøene inviterte Helse- og omsorgsdepartementet
til et innspillsmøte 5. januar 2017. Brukerorganisasjoner fra et bredt felt var tilstede. I
tillegg var representanter fra fagprofesjoner og forskningsmiljøene representert. Et utvalg
bruker- og profesjonsorganisasjoner var invitert til å presentere viktige elementer for dem
ved en endring av forskriftens definisjon. Innspillet fra Helsedirektoratet, brukerorganisasjoner og profesjonsorganisasjoner ble så diskutert i plenum.
Følgende er innspill til utfordringsbildet fra innspillsmøtet:
Brukermedvirkning:
Flere uttrykte at brukermedvirkning må være tydelig i definisjonen. Begrepet må skilles fra
brukerstyring. Brukerstyring er å gi brukeren en rolle ikke alle brukere kan ha. Ikke alle
brukere kan medvirke like godt i en prosess da de av ulike årsaker ikke er i stand til dette.
Enkelte vil være avhengig av en nærperson som kan representere deres interesser. Rehabilitering må spisses mot brukernes egen innsats. Unge funksjonshemmede uttalte at mestring,
deltagelse og selvstendighet står sentralt for medlemmene i deres organisasjon:
"En ny definisjon av rehabiliteringsbegrepet må likevel fortsatt ha selvstendighet, mestring
og deltagelse sentralt. For unge pasienter betyr det tilpasning til deres livssituasjon."
Det kom frem at habiliteringsområdet og rehabiliteringsområdet har mange likheter, men
samtidig oppfattes som ulike områder. Brukerne av habiliteringstjenester har oftest et livsvarig behov for tjenester. Mange har komplekse utfordringer med påvirkning av psykiske og
kognitive funksjoner, motorisk funksjon, kommunikasjon og adferd. Brukere i et habiliteringsforløp har ofte initialt ingen diagnose. Derfor innebærer habilitering en så presis
utredning av grunntilstanden som mulig for så å bistå til å oppøve nye funksjoner og ferdigheter som vedkommende i utgangspunktet ikke har hatt.
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Tidsavgrensede prosesser
Flere av brukerorganisasjonene var opptatt av at mange av deres medlemmer har kroniske
sykdommer som gjør at behovet for oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten varer livet
ut. Mens et habiliterings- eller rehabiliteringstiltak kan være tidsbegrenset for fagfolk, vil
det ikke alltid være tilfelle for brukeren.
Tverrfaglighet
Habilitering og rehabilitering retter seg mot en stor gruppe mennesker. Det er behov for å
se hele mennesket i et livsløpsperspektiv, hver dag, hele året og hele livet. Brukerne er
opptatt å leve aktive liv hvor det å mestre hverdagen er viktig. Det ble påpekt at rehabilitering kan sammenliknes med et prosjektarbeid som kan skje på ulike livsområder og
derfor kan mange aktører være involvert ikke bare innenfor helse, men nærpersoner, transport, skole, kultur og fritidsarenaer.
Begrepene habilitering og rehabilitering
Mange begreper som habilitering, rehabilitering, behandling, helsehjelp og omsorg er nå i
endring og utfordrer tjenestene, brukerne og organiseringen av tilbud. Internasjonalt har
habiliteringsbegrepet vært lite benyttet, men brukes i dag i økende grad. For å sikre
brukerne av habiliteringstjenester et godt faglig tilbud, mener både fag- og brukermiljø at
det er behov for at dette er et selvstendig fagområde. Noen mener det vil være hensiktsmessig med to definisjoner: en for habilitering og en for rehabilitering. Fagmiljøet er redd
habiliteringsfeltets særtrekk gjøres mindre tydelig og derved svekkes hvis habiliteringsbegrepet utgår.

2. Gjeldende rett
Pasienten og brukernes rettigheter
Pasientenes og brukernes rett til helse- og omsorgstjenester er regulert i lov 2. juli 199 nr. 63
om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).
Pasient og bruker har etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd rett til
nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen. "Nødvendige helse- og omsorgstjenester" gir krav på nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert på en individuell
helsefaglig og/eller sosialfaglig vurdering av behov. Omfang og nivå på hjelpen må derfor
vurderes konkret. Det avgjørende må være brukerens behov ut fra en helse- og sosialfaglig
vurdering. Det er en minstestandard som kommunene ikke kan gå under med henvisning til
dårlig økonomi, se Rt. 1990 s. 874. Rettighetsbestemmelsen vil i utgangspunktet omfatte alle
pasient- og brukergrupper, herunder personer med behov for tjenester på grunn av somatisk
sykdom eller skade, psykiske problemer eller lidelser, rusmiddelproblem, sosiale problemer
eller nedsatt funksjonsevne. Rettigheten vil vedkommende ha overfor den kommunen
vedkommende oppholder seg i, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første og andre ledd.
Pasienten har etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd rett til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsehjelp er i § 1-3 bokstav c definert som handlinger
som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleieog omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell. Begrepet "nødvendig helsehjelp"
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tilsier at pasienter har krav på nødvendig helsehjelp med en forsvarlig standard, basert på en
individuell vurdering av behov. Det er vanskelig å angi presist hva som er nødvendig
helsehjelp. Omfang og nivå må derfor vurderes konkret. Det avgjørende må være pasientens
behov ut fra en helsefaglig vurdering. Vilkårene for rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten er nærmere presisert i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om
prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til
behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften).
Kommunens ansvar
Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen har etter loven § 3-1 ansvar for å sørge for at personer som oppholder seg i
kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter som
nevnt alle pasient- og brukergrupper, jf. bestemmelsens andre ledd. Kommunen skal etter
bestemmelsens tredje ledd planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik
at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.
For å oppfylle ansvaret i § 3-1 skal kommunen etter § 3-2 første ledd nr. 5 blant annet tilby
sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
Spesialisthelsetjenestens ansvar
Spesialisthelsetjenestens ansvar er regulert i spesialisthelsetjenesteloven. Spesialisthelsetjenesten skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning av brukere med behov for
habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Etter spesialisthelsetjenesteloven § 21a første ledd skal det regionale helseforetaket "sørge for at personer med fast bopel eller
oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon".
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 9 og § 10,
sammenholdt med forskriften § 1 og § 3, utdyper spesialisthelsetjenestens ansvar for
habilitering og rehabilitering. Oppgavene er mer konkret beskrevet for spesialisthelsetjenesten enn for kommunene. Det innebærer at det som ikke er definert som spesialisthelsetjeneste, er et kommunalt ansvar.
De spesialiserte rehabiliteringstjenestene ytes i sykehusenes sengeavdelinger, poliklinikker
og som ambulant virksomhet, eller ved private rehabiliteringsinstitusjoner. De regionale
helseforetakene har inngått avtale om levering av rehabiliteringstjenester fra rundt 50 private
rehabiliteringsinstitusjoner.
Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator er hjemlet i helse- og
omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven. I forskriftens
§ 3 er habilitering og rehabilitering definert som:
"(…) tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører
samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå
best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i
samfunnet."
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Formål med gjeldende forskrift om habilitering og rehabilitering er etter § 1 å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys
og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og
mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. Formålet er også å styrke samhandlingen mellom
tjenesteytere, brukere, pårørende og eventuelle nærpersoner og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene. Forskriften skal sikre at tjenestene tilbys og ytes
− ut fra et pasient- og brukerperspektiv
− i eller nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø
− samordnet, tverrfaglig og planmessig
− i en for pasientens og brukerens meningsfylt sammenheng
Kommunen og det regionale helseforetaket skal etter forskriftens § 4 sørge for at den
enkelte pasient og bruker kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og
rehabiliteringstilbud jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Med gjennomføring
menes planlegging, utforming, utøving og evaluering.
Kommunen og det regionale helseforetaket bør legge til rette for at pasient- og brukerrepresentanter deltar i planlegging, utvikling og evaluering av re-/habiliteringsinnsatsen.

3. Departementets vurderinger og forslag
Departementet legger Helsedirektoratets forslag til ny definisjon til grunn. Denne har fått
tilslutning fra brukere og fagmiljøer:
"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål".
Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste og i denne har brukeren den sentrale rollen.
Det er brukerens behov og mål for eget liv som skal være styrende for om personen får
habilitering eller rehabilitering og i hvilken form. Dette bør etter departementets vurdering gå
klart frem også av definisjonen i forskriften. Enkelte brukere kan i noen situasjoner ha
vansker med selv å sette klare mål for en habiliterings/rehabiliteringsprosess. Alder,
kognitiv funksjon og mental kapasitet vil for noen kunne være begrensende. Det kan være
relevant også å vektlegge innspill fra likepersoner, pårørende eller andre nærpersoner som
kjenner personen godt og som kan medvirke til å definere mål. Det vises til pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 3 om medvirkning og informasjon og kapittel 4 om
samtykke til helsehjelp.
I forslag til definisjon åpnes det for at de målrettede samarbeidsprosessene er mellom
bruker og en eller flere aktører:
"Habilitering og rehabilitering er målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte,
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene."
I mange sammenhenger kan det være tilstrekkelig at en aktør arbeider sammen med
brukeren, for at denne oppnår funksjonsbedring eller opprettholder sin livskvalitet eller
mestrer livet med sykdom. Eksempelvis er det nær 3500 avtalefysioterapeuter som
gjennom sin praksis bidrar til å opprettholde og forbedre pasientenes funksjonsevne. I
gjeldende definisjon defineres rehabilitering som en prosess hvor flere aktører
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samarbeider. I en snever fortolkning av denne vil tiltak utført hos fysioterapeut ikke
omfattes, fordi det i mange tilfeller ikke er flere faglige aktører som samarbeider.
Det kan også være et vidt spekter av fag, nivåer og sektorer som inngår i brukerens
habiliterings- og rehabiliteringsprosess. Behovet til den enkelte bruker er avgjørende. Fra
fagprofesjonene er det viktig at tiltakene som ytes er kunnskapsbaserte. Det er nødvendig
at fagpersoner har kunnskap om den aktuelle målgruppen sine behov. Dette kreves for å
kunne se personens behov i et langtidsperspektiv og ikke bare her og nå.
I innspillsmøtet med brukerorganisasjoner var det flere som mente at et tidsperspektiv er
en naturlig del av en prosessforståelse av habilitering/rehabilitering. Når mål settes vil det
være naturlig å samtidig definere når tiltak og samlet innsats skal evalueres for å se om
man når målet eller er på riktig vei. I mange situasjoner vil imidlertid dette etter departementets vurdering ikke fremstå som hensiktsmessig. Mange brukere lever i dag med
kroniske sykdommer og må selv gjøre en innsats daglig for å mestre egen sykdom og
forebygge funksjonsfall og eventuelt i tillegg ha hjelp fra helse- og omsorgstjenesten og
andre instanser for å opprettholde funksjon. For disse vil det etter departementets vurdering ikke være riktig å definere habilitering og rehabilitering som en tidsavgrenset
prosess, man må snarere se på habilitering og rehabilitering i et livsløpsperspektiv. For
andre vil en funksjonsnedsettelse på bakgrunn av en skade eller hendelse føre til en forbigående reduksjon av funksjon hvor brukeren etter intensiv innsats med bistand fra helseog omsorgspersonell og andre aktører vil kunne bli helt restituert og gjenoppta sin
normale funksjon. Det er brukerens mål og behov som må være styrende for den
innsatsen kommuner og spesialisthelsetjenesten bistår brukeren med.
I forslaget til definisjon er begrepene fysiske, psykiske, kognitive eller sosial funksjonsevne og deltagelse i utdanning og arbeidsliv tatt inn:
"Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske,
psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt
og i samfunnet."
Departementet mener det er viktig å tydeliggjøre at habilitering og rehabilitering ikke er
begrenset til brukerens fysiske funksjonsevne, men også inkluderer andre funksjonsnedsettelser forårsaket av psykisk helseplager, rusproblemer eller kognitiv svikt.
Helse- og omsorgsdepartementet finner at Helsedirektoratets forslag til definisjon på en
god måte imøtekommer de elementer som er nødvendig og dekkende for å gi en god
forståelse av hva habilitering og rehabilitering er.
Det presiseres at definisjonen ikke innebærer en utvidelse at det totale ansvaret for hhv
kommunen og spesialisthelsetjenesten. Jf nærmere om dette i kap 4 om økonomiske
administrative konsekvenser.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser
Målet med habilitering/rehabilitering er å styrke brukernes muligheter for å opprettholde
eller få tilbake tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og å opprettholde et best mulig
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funksjonsnivå. Kommunene yter i dag en rekke ulike helse- og omsorgstjenester med
samme formål som habilitering og rehabilitering som ytes i henhold til gjeldende
forskrift. Dette er tjenester som kommunen er pålagt å yte etter helse- og
omsorgstjenesteloven. Tilsvarende vil den enkelte pasient og brukers rettigheter følge av
pasient- og brukerrettighetsloven, hvor det blant annet fremgår at hjelpen skal være
tilpasset pasientens/brukerens behov og ønske, jf. pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel 3 om medvirkning og informasjon og kapittel 4 om samtykke til helsehjelp.
Definisjonen av habilitering og rehabilitering i gjeldende forskrift vil etter sin ordlyd ikke
omfatte alle typer tjenester som naturlig er å anse som en del av et behandlingsforløp.
Endringsforslaget har til hensikt å fastsette en definisjon av habilitering/rehabilitering
som på en bedre måte beskriver og avgrenser hva som er å anse for en naturlig del av et
behandlingsforløp knyttet til habilitering/rehabilitering, samtidig som det gis en bedre
beskrivelse av formål med behandlingen og pasientens/brukerens ønsker og medvirkning.
Som nevnt fremgår kommunens totale plikt til å tilby helse- og omsorgstjenester til sine
innbyggere, herunder habilitering og rehabilitering, av helse- og omsorgstjenesteloven.
Det presiseres at en revisjon av forskriftsdefinisjonen ikke vil endre kommunens plikter.
Revisjon av definisjonen vil heller ikke endre pasienten eller brukerens rettigheter etter
pasient- og brukerrettighetsloven. På denne bakgrunn har revisjonen ingen økonomiske
eller administrative konsekvenser for kommunen.
Tilsvarende vil gjelde for spesialisthelsetjenestens samlende plikt til å sørge for
habilitering og rehabilitering og endret definisjon vil derfor heller ikke her ha noen
økonomiske administrative konsekvenser for spes helsetjenesten.

5. Forslag til forskriftsendring
Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering, rehabilitering, individuell plan og
koordinator § 3 skal lyde:
Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål.
Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende
og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte,
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene.
Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske,
psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt
og i samfunnet.
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Se adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/3709

7. september 2017

Høringsbrev - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og
rehabilitering
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift
om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Bestemmelsen inneholder
definisjon av habilitering og rehabilitering.
Tiltaket er en oppfølging av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019.
Formålet med forslaget er å forsterke brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens
helsetjeneste, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget
liv som skal legges til grunn ved utformingen av habilitering- og rehabiliteringstilbudet. I
tillegg skal definisjonen fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan
være tidsavgrenset og av livslang varighet og at behovet for tverrfaglig samarbeid og
koordinering kan variere over tid i et forløp.
Departementet har innført en løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis
digitalt på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-av-forskrift-omhabilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator--3.-definisjon-av-habilitering-ogrehabilitering/id2569861/ Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan
og koordinator §3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.
Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.
Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi
høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre
høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 406
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Avdeling
Kommunetjenesteavdelingen

Saksbehandler
Kristin Gjellestad
22 24 87 54

Frist for å avgi høringssvar er torsdag 9. november 2017.
Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til fagdirektør Kristin Gjellestad tlf 22 24
87 54 eller e-post: krg@hod.dep.no eller Bente Margret Sande tlf 22 24 83 20 eller e-post:
bente-margaret.sande@hod.dep.no.

Med hilsen

Petter Øgar (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kristin Gjellestad
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/2796

4. september 2017

Høring om forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger
Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om
arbeidsavklaringspenger for å følge opp lovendringene om arbeidsavklaringspenger som trer
i kraft 1. januar 2018. Lovendringene framgår av Prop. 74 L (2016–2017) Endringer i
folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak
mv.)., Innst. 390 L (2016–2017) og lovvedtak 114 (2016–2017).
I høringsnotatet foreslås det også å forskriftsfeste en del forvaltningspraksis som i dag
framgår av Arbeids- og velferdsetatens rundskriv.
Kort om noen hovedtrekk i høringsnotatet:


Å gjennomføre et arbeidsrettet tiltak er sentralt for rett til arbeidsavklaringspenger og
det foreslås definert i forskriften hva et arbeidsrettet tiltak er. Det foreslås at et
arbeidsrettet tiltak kan være et arbeidsmarkedstiltak, etablering av egen virksomhet
og aktiviteter i regi av offentlige og private aktører, som er egnet til å styrke
medlemmets mulighet for overgang til arbeid.



Det foreslås at arbeidsavklaringspengene skal reduseres tilsvarende én dags ytelse
dersom personen unnlater å møte til Arbeids- og velferdsetaten etter innkalling, møte
som avtalt på et arbeidsrettet tiltak, behandling eller utredning og gi de opplysninger
og levere de dokumenter som etaten krever framlagt. Dersom mottakeren hadde
rimelig grunn til ikke å oppfylle aktivitetsplikten, skal reduksjonen i ytelsen
tilbakeføres. For bedre å kunne evaluere reaksjonen, foreslås det at bestemmelsen
innføres fra 1. januar 2018 i noen fylker og fra 1. januar 2019 i de resterende fylkene.

Postadresse
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
postmottak@asd.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 64
www.asd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 457
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Avdeling
Velferdspolitisk
avdeling

Saksbehandler
Ane-Louise Svele
22 24 84 28



For personer som har avsluttet arbeidsavklaringspenger før maksimal periode og som
kommer inn igjen på arbeidsavklaringspenger før det har gått 52 uker, foreslås det at
de skal fortsette i den opprinnelige stønadsperioden.

Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft fra samme tidspunktet som lovendringene, dvs.
1. januar 2018.
Høringsfristen er tirsdag 31. oktober 2017.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/2568962.
Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt på samme nettside under "Send inn
høringssvar".
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.

Med hilsen

Bjørn Dølvik (e.f.)
avdelingsdirektør
Ane-Louise Svele
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 2

179

Høringsinstanser:
Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsgiverforeningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL)
Arbeid og inkludering (Attføringsbedriftene)
Autismeforeningen
Cerebral Parese-foreningen
Datatilsynet
Den norske dommerforening
Den norske legeforening
Departementene og Statsministerens kontor
Fellesorganisasjonen (FO)
Finans Norge
Forum for Arbeidstrening
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesmannsembetene
Gatejuristen
Helsetilsynet
Husbanken
Høyskolen i Oslo
Høyskolen i Telemark
Jussbuss i Oslo
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Kirkens bymisjon
Kommunene
Kreftforeningen
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kommunal landspensjonskasse (KLP)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)
Lånekassen
Nasjonalt kompetansesenter for sjelden diagnoser (NKSD)
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund (NHF)
Norges ME-forening
Norsk attføringsforum (NOA)
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk trygdemedisinsk forening (Ntmf)
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Personskadeforbundet LTN
Regnskap Norge
Rehabiliteringssenteret AiR
Rettspolitisk forening (RPF)
Rusmidsbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
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Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Spekter
Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo)
SENO – Supported Employment Norge (tidl. Forum for Arbeid med bistand)
Senter for seniorpolitikk
Sivilombudsmannen
Statens Helsetilsyn
Statens pensjonskasse (SPK)
Trygderetten
Uføres Landsorganisasjon
Unge funksjonshemmede
Unio
Velferdsalliansen/EAPN Norway
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
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Arbeids- og sosialdepartementet

HØRINGSNOTAT
Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Utsendt:

4. september 2017

Høringsfrist: 31. oktober 2017
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1 Innledning
Arbeidsavklaringspenger fra folketrygden skal sikre inntekt for et medlem1 som på grunn av
sykdom har fått nedsatt arbeidsevnen og som får aktiv medisinsk behandling eller deltar på et
arbeidsrettet tiltak med sikte på skaffe seg eller beholde arbeid. Fra 1. januar 2018 trer en
rekke endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger i kraft. Endringene innebærer en
smalere inngang til ordningen, at det legges til rette for et strammere stønadsløp og økte
arbeidsinsentiver. Sammen med iverksatte tiltak for å styrke og målrette det arbeidsrettede
tilbudet i Arbeids- og velferdsetaten antas dette å gi en raskere avklaring av
stønadsmottakerens arbeidsevne og økt overgang til arbeid. Endringene framgår av Prop. 74 L
(2016–2017) Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til
arbeidsrettede tiltak mv., Innst. 390 L (2016–2017) og lovvedtak 114 (2016–2017).
I dette høringsnotatet sender Arbeids- og sosialdepartementet på høring forslag til endringer i
forskrift om arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 (forskrift 10. februar
2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspenger).
Forslagene følger opp lovendringene som trer i kraft fra 1. januar 2018. Dette gjelder:


definisjon av arbeidsrettet tiltak (punkt 2.2),



reduksjon av arbeidsavklaringspenger ved brudd på nærmere bestemte aktivitetsplikter
(punkt 2.4),



når medlemmet skal fortsette i den opprinnelige stønadsperioden (punkt 2.12), og



overgangsregler (punkt 2.14).

I tillegg foreslår departementet å regulere i forskrift en del av gjeldende rett som i dag kun
framgår av Arbeids- og velferdsetatens rundskriv. Dette gjelder:


gyldig fravær fra fastsatt aktivitet (punkt 2.3),



rimelig grunn til å ikke sende meldekort (punkt 2.5),



arbeidsavklaringspenger til studenter (punkt 2.7),



reduksjon ved delvis nedsatt arbeidsevne (punkt 2.9 ), og



reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn av ytelser fra arbeidsgiver (punkt 2.11).

Departementet foreslår videre å flytte §§ 18–22 i dagens forskrift om arbeidsavklaringspenger
til en egen forskrift om beregning av arbeidsavklaringspenger etter EØS-reglene. Bakgrunnen
er blant annet at disse reglene er hjemlet i folketrygdloven § 25-15 og § 1-3 og ikke i
folketrygdloven kapittel 11.

1

Med medlem menes medlem av folketrygden, dvs. en person som er bosatt i Norge eller på annen måte
medlem av trygden, se folketrygdloven kapittel 2.
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Departementet foreslår videre at forskrift 10. februar nr. 153 om tilleggsstønader etter
folketrygdloven kapittel 11 i sin helhet oppheves, da alle nødvendige bestemmelser vil være
uttømmende lovregulert i nytt kapittel 11 A i folketrygdloven "Tilleggstønader til
arbeidsrettede tiltak".
Departementet foreslår også en endring i forskrift om unntak fra anke til Trygderetten, som
følge av at vedtak om reduksjon av arbeidsavklaringspenger ved brudd på nærmere bestemte
aktivitetsplikter etter folketrygdloven ny § 11-9 ikke skal kunne påankes.

3
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2 Forslag til forskrift om arbeidsavklaringspenger
I dette kapitlet omtales forslagene til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger
fortløpende etter paragraf.

2.1 Til § 1 Virkeområde
I forskriften § 1 framgår hva som skal være forskriftens virkeområde. Forskrift om
arbeidsavklaringspenger fastsetter nærmere regler for rett til arbeidsavklaringspenger etter
folketrygdloven kapittel 11.
Departementet viser til utkast til forskrift § 1.

2.2 Til § 2 Arbeidsrettede tiltak
Gjeldende rett
Det følger av folketrygdloven ny § 11-6 første ledd bokstav a til c tre alternative vilkår for rett
til arbeidsavklaringspenger. Det er et vilkår at medlemmet for å skaffe seg eller beholde
arbeid som han eller hun kan utføre, har (a) behov for aktiv behandling, (b) behov for
arbeidsrettet tiltak, eller (c) etter å ha prøvd behandling eller tiltak fortsatt anses for å ha en
viss mulighet for å komme i arbeid, og får annen oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten.
I bestemmelsens andre ledd er departementet gitt en forskriftshjemmel for å kunne fastsette
hva som kan godkjennes som et arbeidsrettet tiltak. Dette er i dag dels omtalt i Arbeids- og
velferdsetatens rundskriv. Det er Arbeids- og velferdsetaten som vurderer om søkeren har
behov for et arbeidsrettet tiltak for å komme i eller tilbake til arbeid. Vurdering gjøres konkret
i hvert enkelt tilfelle avhengig av bistandsbehovet han eller hun har sett opp mot hva som er
mulig til tross for helseutfordringene. Trygderetten kan overprøve behovsvurderingen i
folketrygdloven, men har ikke myndighet til å overprøve Arbeids- og velferdsetatens
vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig og hensiktsmessig og innholdet i aktivitetsplanen,
se Prop. 82 L (2015–2016).
Departementets forslag
Et arbeidsrettet tiltak er en aktivitet som medlemmet kan gjennomføre i perioden på
arbeidsavklaringspenger med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid. Tiltaket må være
godkjent av Arbeids- og velferdsetaten. Det arbeidsrettede tiltaket kan pågå samtidig med den
aktive behandlingen eller uavhengig av den. Tilsvarende som for behandlingen, er det ingen
forutsetning for rett til arbeidsavklaringspenger at det arbeidsrettede tiltaket skal pågå
uavbrutt. Forutsetningen for rett til arbeidsavklaringspenger er at avtalt aktivitet, som er
fastsatt i aktivitetsplanen, følges i den eller de periodene dette pågår.
Departementet foreslår å forskriftsfeste at et arbeidsrettet tiltak kan være et av
arbeidsmarkedstiltakene som følger av forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om
arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften) gitt med hjemmel i arbeidsmarkedsloven § 12. Dette
er gjeldende forvaltningspraksis. Et arbeidsmarkedstiltak kan for eksempel være arbeid som
lærling, gjennomføring av videregående skole eller høyere utdanning i inntil tre år, samtidig
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med mottak av arbeidsavklaringspenger. De nevnte opplæringstiltakene følger av
tiltaksforskriften kapittel 7. Det er særlige aldersgrenser som gjelder for opplæringstiltakene.
De øvrige vilkårene i tiltaksforskriften må også være oppfylt for at en mottaker av
arbeidsavklaringspenger skal kunne få tildelt tiltak etter tiltaksforskriften. Andre
arbeidsmarkedstiltak som følger av tiltaksforskriften er for eksempel avklaring,
arbeidstrening, oppfølging og bedriftsintern opplæring.
Departement foreslår imidlertid å ikke anse Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i tiltaksforskriften
kapittel 14 som et arbeidsrettet tiltak etter folketrygdloven § 11-6. VTA er rettet mot personer
som mottar eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, se
tiltaksforskriften § 14-3 personkrets, mens formålet med arbeidsavklaringspenger er å få
medlemmet i eller tilbake til arbeid. Siden personene som kan motta VTA ikke er
sammenfallende med formålet til arbeidsavklaringspenger, mener departementet at VTA ikke
bør være et arbeidsrettet tiltak for mottakere av arbeidsavklaringspenger.
Et arbeidsrettet tiltak kan være noe annet og noe mer enn et arbeidsmarkedstiltak etter
tiltaksforskriften.
Det følger av forvaltningspraksis at et arbeidsrettet tiltak kan være etablering av egen
virksomhet. Rett til arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet er lovfestet
i folketrygdloven ny § 11-15. I ordningen med etablering av egen virksomhet er det den
private parten, som etablerer sin egen virksomhet som hovedaktivitet. I loven er det gjort et
unntak fra reglene om at inntektsgivende arbeid fra oppstartsfasen, de tre første månedene av
etableringen, skal føre til reduksjon av arbeidsavklaringspengene. Adgangen til å etablere
egen virksomhet har en tidsbegrensning og lovfestede krav til en næringsfaglig vurdering før
oppstarten.
Departementet foreslår videre at andre aktiviteter i regi av offentlige eller private
virksomheter, herunder frivillige aktører, som kan styrke medlemmets muligheter for
overgang til arbeid skal kunne anses som et arbeidsrettet tiltak etter folketrygdloven ny § 116.
Deltakelse i et kommunalt tiltak kan etter gjeldende forvaltningspraksis være et arbeidsrettet
tiltak. Deltakelsen vil være avhengig av hva den enkelte kommune har å tilby og hva som er
ledig av tiltak.
Å være frivillig regnes i dag som en egenaktivitet for en mottaker av arbeidsavklaringspenger,
forutsatt at dette ikke hindrer for gjennomføringen av et arbeidsmarkedstiltak eller et
behandlingsopplegg. Departementet foreslår å regulere i forskriften at aktivitet hos en frivillig
aktør skal kunne være en arbeidsrettet aktivitet for en mottaker av arbeidsavklaringspenger
dersom aktiviteten er egnet til å styrke mulighetene for overgang til arbeid og ikke bare en
egenaktivitet. Det kan være ulike former for frivillig aktivitet, Røde Kors, Turistforeningen
eller besøksvenn, kor og korpsaktiviteter mv. For unge mennesker som mottar
arbeidsavklaringspenger og har utfordringer i form av psykiske lidelser, kan aktiviteter i
frivillig sektor være en egnet lavterskel aktivitet. Departementet antar at slik aktivitet kan
være hensiktsmessig særlig i starten av et arbeidsrettet løp, men understreker at dette
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arbeidsrettede tiltaket skal kunne brukes gjennom hele stønadsperioden og parallelt med
medisinsk behandling dersom det er hensiktsmessig.
Et medlem som deltar i et forsøk som er arbeidsrettet kan ha rett til arbeidsavklaringspenger i
tiden forsøket varer. Etter departementets vurdering er det mest hensiktsmessig at det i den
enkelte forsøksforskriften tas inn en hjemmel for rett til arbeidsavklaringspenger etter
folketrygdloven kapittel 11.
Departementet bemerker at de arbeidsrettede tiltakene som foreslås forskriftsfestet i § 2 er de
samme "arbeidsrettede tiltakene" som det vises til i folketrygdloven nytt kapittel 11 A om
tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak. Gjennom Stortingsbehandlingen av Prop. 74 L
(2016–2017) blir tilleggsstønadene skilt ut fra kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger og til et
eget kapittel 11 A i folketrygdloven fra 1. januar 2018. Tilleggsstønadene er en stønad som
helt eller delvis skal dekke dokumenterte utgifter medlemmet har i forbindelse med
gjennomføring av et arbeidsrettet tiltak etter § 2.
Departementet viser til utkast til forskrift § 2.

2.3 Til § 3 Fravær fra fastsatt aktivitet – forskriftsregulering av
gjeldende praksis
Gjeldende rett
Folketrygdloven ny § 11-8 regulerer hva som skjer ved fravær fra den fastsatte aktiviteten.
Arbeids- og velferdsetaten kan stanse ytelsen dersom medlemmet ikke møter til fastsatt
aktivitet. Pengene stanses inntil vilkårene for å få ytelsen igjen er oppfylt. Hvis medlemmet
har hatt grunn til ikke å melde seg på fastsatt dag, skal pengene etterbetales.
Fravær på inntil én dag i meldeperioden eller ved fravær som skyldes sterke
velferdsgrunner, skal ikke føre til stans av ytelsen. Dersom medlemmet har gjentatte
fravær, skal etaten vurdere om vilkårene for rett til ytelsen fortsatt er oppfylt. Dett e
innebærer at arbeidsavklaringspengene stanses dersom fraværet fører til at det arbeidsrettede
tiltaket eller den medisinske behandlingen ikke kan gjennomføres som planlagt.
Departementet er gitt forskriftshjemmel til å fastsette nærmere regler om hva som er
gyldig fravær, krav til dokumentasjon, hva som anses som fravær fra fastsatt aktivitet og
konsekvensene av slike fravær.
Departementets forslag
Fravær som skyldes sterke velferdsgrunner skal ikke føre til stans av ytelsen. Siden
innføringen av arbeidsavklaringspengene i 2010 har departementet fått erfaringer med
hvordan "sterke velferdsgrunner" praktiseres og hvilke grunner som kan føre til etterbetaling
av arbeidsavklaringspengene. Departementet foreslår å presisere og konkretisere i forskriften
den forvaltningspraksisen som har utviklet seg med arbeidsavklaringspengene.
Forskriftsfestingen gjøres for å skape rettslikhet i den videre praktiseringen av
reaksjonsadgangen.
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Departementet foreslår at det i forskriften reguleres at tilvenning av barn i barnehage, førskole
eller hos dagmamma kan være en sterk velferdsgrunn og gi rett til fravær i inntil tre dager.
Videre foreslår departementet at pleie i hjemmet av en nær pårørende skal kunne være en
sterk velferdsgrunn. Med pleie i hjemmet menes både pleie av den pårørende i han eller
hennes hjem eller hjemme hos medlemmet. Endelig foreslår departementet at dødsfall i nær
familie eller vennekrets skal kunne regnes som velferdsgrunn og gi rett på fravær på inntil tre
dager. Dette er imidlertid ikke ment å være en uttømmende regulering av hva velferdsgrunner
kan være.
Arbeids- og velferdsetaten kan kreve at grunnene dokumenteres, jf. folketrygdloven ny § 11-8
tredje ledd andre punktum.
Departementet foreslår at antall dager med slikt fravær begrenses til inntil ti virkedager per
kalenderår. Fravær over ti dager fra den avtalte aktiviteten vil dermed føre til stans av ytelsen.
Departementet viser til utkast til forskrift § 3.

2.4 Til § 4 og § 15 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger ved
brudd på nærmere bestemte aktiviteter
Gjeldende rett
Adgangen til å redusere arbeidsavklaringspengene ved brudd på nærmere bestemte
aktivitetsplikter er ny og følger av folketrygdloven ny § 11-9. Dette kommer i tillegg til
dagens reaksjonsmidler ved brudd på mottakerens plikter jf. ny § 11-8 og ny § 11-10.
Adgangen til å redusere arbeidsavklaringspengene skal gi et mer nyansert reaksjonssystem
ved at det blir mulig å reagere på mindre alvorlige brudd på pålagte aktiviteter umiddelbart
etter bruddet. Medlemmet skal orienteres om muligheten for reduksjon av ytelsen ved
manglende etterlevelse av en bestemt aktivitetsplikt.
Det er i ny § 11-9 tredje ledd gitt hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere regler om hvilke
pliktbrudd som fører til reduksjon, vilkår for reduksjon og størrelsen på reduksjonen.
Departementets høringsnotatet av 8. juli 2016 om forslag til endringer i folketrygdlovens
bestemmelser om arbeidsavklaringspenger inneholdt også et forslag til utforming av en slik
forskriftsbestemmelse. På bakgrunn av innspill fra Arbeids- og velferdsdirektoratet foreslår
departementet nå visse justeringer i forslaget til forskriftsbestemmelse.
Departementets forslag
Arbeidsavklaringspengene skal reduseres ved brudd på nærmere bestemte aktivitetsplikter
pålagt av Arbeids- og velferdsetaten. Det skal ha vært bestemt at medlemmet skal
gjennomføre en konkret aktivitet på en bestemt dag eller innen en gitt frist gjennom
informasjonsbrev, eventuelt via aktivitetsplanen eller andre informasjonskanaler.
Det foreslås at det reguleres i forskrift at tre typer konkrete brudd på aktivitetsplikten skal føre
til reduksjon av arbeidsavklaringspengene:
1. Medlemmet møter ikke som avtalt til et møte med Arbeids- og velferdsetaten etter
innkalling, se folketrygdloven ny § 11-7.
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2. Medlemmet møter ikke på arbeidsrettede tiltak, behandling, eller utredning se
folketrygdloven ny § 11-7.
3. Medlemmet unnlater å sende inn etterspurt dokumentasjon, se folketrygdloven § 21-3.
Både manglende etterlevelse av pålegg om å stille på møte med etaten og pålegg om
innsending av dokumentasjon skal føre til reduksjon av arbeidsavklaringspengene. Ved
arbeidsrettede tiltak vil dette gjerne være aktuelt å gjøre i forbindelse med oppstartsmøter eller
bestemte oppfølgingspunkter underveis og i avslutningsmøte etter avklaringen. For
behandlingsalternativet vil dette gjerne være aktuelt, dersom medlemmet er innkalt til
samarbeidende spesialist eller har en avtale med Arbeids- og velferdsetaten om å møte opp på
behandling på et bestemt tidspunkt. Om ytelsen skal reduseres ved brudd på en slik
aktivitetsplikt vil være avhengig av om NAV-veilederen i den enkelte saken vurderer det som
hensiktsmessig å pålegge et slikt aktivitetskrav.
Det følger av ny § 11-9 første ledd at arbeidsavklaringspengene ikke skal reduseres dersom
medlemmet hadde rimelig grunn til å unnlate å følge en aktuell aktivitet.
Rimelighetsvurderingen som følger av ny § 11-9 er avhengig av en konkret vurdering av den
enkelte saken.
Reduksjonen skal skje rimelig raskt etter at det foreligger brudd på en konkret og pålagt
aktivitetsplikt, fortrinnsvis i den påfølgende meldeperioden. Dette forutsetter en enkel og
effektiv saksbehandling i Arbeids- og velferdsetaten, samtidig som medlemmets rettssikkerhet
ivaretas. For å oppnå en enkel og effektiv reaksjon foreslår departementet at reduksjonen
iverksettes uten hensyn til om medlemmet hadde rimelig grunn til fraværet.
Dersom medlemmet hadde rimelig grunn til å unnlate å oppfylle en av de tre nevnte
aktivitetspliktene, foreslår departementet at reduksjonen i ytelsen tilbakeføres til medlemmet,
dvs. at pengene tilbakebetales.
Det foreslås at brudd på nærmere bestemte aktivitetsplikter skal føre til reduksjon av
arbeidsavklaringspengene tilsvarende én dags ytelse. Størrelsen på reduksjonen skal utmåles
som den individuelt bestemte dagsatsen (inklusive barnetillegg), slik at kronebeløpet vil være
avhengig av stønadsmottakers beregningsgrunnlag. Departementet mener at dette sikrer at
mottakere av arbeidsavklaringspenger som har et lavt beregningsgrunnlag ikke rammes
urimelig hardt sammenlignet med dem som mottar en høyere ytelse. En minsteytelse på
arbeidsavklaringspenger uten barnetillegg utgjør om lag 700 kroner per dag.
Departementet foreslo i Prop. 74 L (2016–2017) at vedtak om reduksjon etter ny § 11-9
unntas Trygderettens overprøvingskompetanse. Det er i dag regulert i egen forskrift hvilke
vedtak etter folketrygdloven som ikke kan ankes inn for Trygderetten, forskrift 15. april 1997
nr. 324 om unntak fra anke til Trygderetten. Departementet foreslår derfor å regulere i denne
forskriften at vedtak om reduksjon etter folketrygdloven ny § 11-9 ikke kan ankes inn for
Trygderetten. Det foreslås også å ta inn i forskriften om arbeidsavklaringspenger § 4 tredje
ledd at disse vedtakene ikke kan ankes inn for Trygderetten.
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Den nye reaksjonsbestemmelsen forventes å ha positive effekter blant annet gjennom
forbedring i oppmøte på aktiviteter og økt overgang til arbeid. Samtidig er det viktig å sikre at
praktiseringen av en ny bestemmelse ikke svekker Arbeids- og velferdsetatens oppfølgingsog motivasjonsarbeid overfor mottakere av ytelsen. For å legge til rette for en god evaluering
av reaksjonen, foreslår departementet at den nye reaksjonsbestemmelsen ikke trer i kraft for
alle fra 1. januar 2018. Det foreslås at den trer i kraft fra 1. januar 2018 for mottakere bosatt i
XX fylker, og fra 1. januar 2019 for mottakere bosatt i YY fylker. (Merknad: Arbeids- og
sosialdepartementet vil i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet i løpet av høsten 2017
velge hvilke fylker som skal ha iverksetting fra hhv 1.1.2018 og 1.1.2019). Dette gjør det
mulig å få effekten av endringen isolert fra alle de andre endringene som skjer i regelverket
fra 1. januar 2018. Det kan legge til rette for en god evaluering av ordningen med ny
kunnskap om effektene av bruk av vilkår i velferdsordningene. Evalueringen kan gi et
kunnskapsgrunnlag både for å vurdere mulige justeringer i praktiseringen av og innholdet i
den aktuelle reaksjonsbestemmelsen, og for å vurdere ev. forslag om tilsvarende
bestemmelser i andre stønadsordninger. Det vises i denne forbindelse til Prop. 74 L (2016–
2017), hvor det er påpekt at det er nødvendig å få erfaringer med bruken av
reaksjonsbestemmelsen før man vurderer ev. endringer i denne. Evalueringen vil gi et godt
kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for å vurdere slike endringer.
Det vises til utkast til forskrift § 4 og utkast om endring i forskrift om anke til Trygderetten §
1 bokstav c), samt utkast til forskrift § 15.

2.5 Til § 5 Rimelig grunn til ikke å sende meldekortet –
forskriftsregulering av gjeldende praksis
Gjeldende rett
Alle som mottar arbeidsavklaringspenger må melde seg hos Arbeids- og velferdsetaten hver
fjortende dag, se folketrygdloven ny § 11-10. Dersom medlemmet unnlater å melde seg,
stanses ytelsen inntil han eller hun melder seg på nytt, med mindre medlemmet har hatt
rimelig grunn til å unnlate å melde seg på fastsatt dag.
Dersom det vil være unødig tyngende for medlemmet å overholde meldeplikten, kan Arbeidsog velferdsetaten helt eller delvis frita ham eller henne fra den. Arbeids- og velferdsetaten
skal av eget tiltak vurdere om det skal gis fritak fra meldeplikten etter bestemmelsens fjerde
ledd. Dersom brudd på den fastsatte meldeplikten skjer gjentatte ganger skal vilkårene for rett
til ytelsen vurderes. Departementet er gitt en forskriftshjemmel til å fastsette nærmere regler
om innholdet i meldeplikten i folketrygdloven ny § 11-10 sjette ledd.
Departementets forslag
Siden innføringen av arbeidsavklaringspengene i 2010 har departementet fått erfaringer med
hvordan vilkåret om rimelig grunn praktiseres i forvaltningen og hvilke grunner som kan føre
til at medlemmet får etterbetalt ytelsen. Rimelig grunn vurderingen er en rettslig standard
hvor forvaltningen har fått en bred adgang til å utvise sitt forvaltningsskjønn.
9

190

Siden verken ordlyden eller motivene i loven ble endret med innføringen av
arbeidsavklaringspengene, har forvaltningen videreført attføringspengenes strenge terskel for
hva som kan utgjøre rimelig grunn.
I rapporten fra SINTEF om «Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten» punkt 10.1.1.,
trekkes det spesielt fram at det er en del klagesaker på meldekortet på
arbeidsavklaringspengene, og at denne klagesaksbehandlingen er ressurskrevende for etaten.
Departementet foreslår å forskriftsfeste forvaltningspraksisen på området for å skape
rettslikhet i den videre praktiseringen og for å gi medlemmet en forutsigbarhet i hva som
ligger i vurderingen av "rimelig grunn". Listen er ikke ment å være en uttømmende
regulering, men momentene skal være relevante å legge vekt på i vurderingen. Det er den som
ikke har overholdt meldeplikten, som må dokumentere at han eller hun hadde en rimelig
grunn til ikke å melde seg på fastsatt dag. Ved bevisvurderingen er det alminnelig
sannsynlighetsovervekt som gjelder.
Utgangspunktet er at medlemmet har vært forhindret fra å sende meldekortet på meldedagen
og spørsmålet er om årsaken til manglende melding kan vurderes som en "rimelig grunn" slik
at ytelsen tilbakeføres til medlemmet. Det er også andre ytelser som ikke reduseres eller
stanses når medlemmet hadde "rimelig grunn" til ikke å sende meldekort på fastsatt dag.
Forslaget om regulering av rimelig grunn gjelder kun for arbeidsavklaringspenger og får ikke
anvendelse for andre ytelser.
Departementet foreslår at det ved vurderingen av om medlemmet har hatt rimelig grunn til
ikke å melde seg på fastsatt dag, skal det legges vekt på om årsaken var uforutsett.
Internettproblemer alene vil ikke være en rimelig grunn dersom medlemmet kunne ha meldt
seg på en annen måte, som ved å møte opp på NAV-kontoret eller ringe kontoret for å melde
fra om internettproblemene før meldefristen. Dersom den uforutsette situasjonen derimot var
noe medlemmet ikke kunne ha innrettet seg etter, vil dette være relevant å legge vekt på. Et
annet eksempel på noe uforutsett, kan være en stressende hendelse med usikkert utfall, som en
nylig oppdaget sykdom, en ulykke eller krise i familien. Slike hendelser kan være så
stressende og krevende at andre plikter, som meldeplikten, kan glemmes.
Departementet foreslår at dersom årsaken til manglende melding på fastsatt dag er begrunnet
med konsekvensene av en medisinsk tilstand, kan dette være en rimelig grunn. Dette kan for
eksempel være dersom mottakeren har en psykisk lidelse som påvirker konsentrasjonen eller
hukommelsen i vanskelige eller krevende perioder.
Videre foreslår departementet at dersom årsaken er den samme som en tidligere årsak hvor
det ble gitt fritak fra meldeplikten, kan det være rimelig å vektlegge dette. For eksempel om
medlemmet tidligere var fritatt fra meldeplikten på grunn av sykehusinnleggelse eller
innleggelse på en institusjon, da kan den samme årsaken være relevant å vektlegge på et
senere tidspunkt. Saksbehandleren kan samtidig vurdere om det bør gis fritak fra meldeplikten
i en kort periode, slik at pengene ikke uteblir i en spesielt vanskelig periode.
Avslutningsvis foreslår departementet at dersom medlemmet opplever dødsfall i nær familie
kan dette være relevant i vurderingen av rimelig grunn. Det samme gjelder egen sykdom eller
skade, eller sykdom eller skade i nær familie. Gjelder det egen sykdom eller skade som ligger
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til grunn for retten til arbeidsavklaringspenger, kan denne årsaken eventuelt være endringer i
helsetilstanden, en progresjon i sykdommen, en uforutsett utvikling, tilbakefall i en periode,
eller en annen sykdom, som eventuelt kan omfattes av hva som er rimelig for å få pengene
tilbakebetalt. Det kan imidlertid være aktuelt å vurdere på nytt om medlemmet på grunn av
endringer i helsetilstanden kan vurderes for unntak fra meldeplikten, helt eller delvis, se
folketrygdloven ny § 11-10 fjerde ledd.
Departementet viser til utkast til forskrift § 5.

2.6 Til § 6 Vedtaksperiode og oppfølging – videreføring av
dagens forskriftsbestemmelser
Mottakere av arbeidsavklaringspenger skal ha jevnlig oppfølging fra Arbeids- og
velferdsetaten. Det skal fastsettes individuelle oppfølgningspunkter ved innvilgelsen av
arbeidsavklaringspenger. Medlemmet skal også følges opp etter at behandlingen eller det
arbeidsrettede tiltaket er avsluttet. Dette framgår av folketrygdloven ny § 11-11 første og
andre ledd. På oppfølgingstidspunktet skal det vurderes om medlemmet har den ønskede
framdriften mot målet om å komme i arbeid, og om vilkårene for fortsatt rett til ytelse er
oppfylt, se ny § 11-11 tredje ledd. Av ny § 11-11 fjerde ledd framgår det at departementet i
forskrift kan fastsette nærmere regler om oppfølgingen.
I gjeldende forskrift om arbeidsavklaringspenger § 4 framgår det at det skal fastsettes minst
ett årlig oppfølgingspunkt ved innvilgelse av arbeidsavklaringspenger. Det enkelte NAVkontoret står fritt til å gjøre en vurdering av hensiktsmessig omfang oppfølging av den enkelte
saken.
Det er et mål å styrke den arbeidsrettede oppfølgingen og gi NAV-kontorene mer myndighet
og handlefrihet. For å sikre et minimum av oppfølging ønsker departementet å videreføre
kravet til minst ett årlig oppfølgingspunkt. Som det framgår av Prop. 74 L (2016–2017) punkt
5.6.4 skal det forskriftsfestede kravet til minst ett årlig oppfølgingspunkt opprettholdes for å
sikre et minimum av oppfølging.
I gjeldende forskrift § 3 framgår at vedtak om arbeidsavklaringspenger kan fattes for inntil ett
år om gangen. Bestemmelsen setter en maksimal tidsramme for vedtaket. Det er mulig å fatte
vedtak av kortere varighet der dette framstår som hensiktsmessig. Departementet foreslår å
videreføre bestemmelsen.
Departementet foreslår at gjeldende forskrift §§ 3 og 4 samles i én forskriftsparagraf under
overskriften "Vedtaksperiode og oppfølging".
Departementet viser til utkast til forskrift § 6.

2.7 Til § 7 Arbeidsavklaringspenger til studenter –
forskriftsregulering av gjeldende praksis
Folketrygdloven ny § 11-14 gjelder arbeidsavklaringspenger til studenter som har behov for
aktiv behandling for å kunne gjenoppta studiet.
11

192

Med student forstås en person som gjennomgår studier som gir rett til lån fra Statens
lånekasse for utdanning (omfatter også videregående opplæring og alle andre utdanninger som
gir rett til støtte i Lånekassen). Studenten trenger ikke å ha benyttet seg av låneretten for å
kunne tilstås arbeidsavklaringspenger etter ny § 11-14. Lånekassen krever imidlertid at
utdannelsen må være offentlig godkjent. Dette er i tråd med tidligere forarbeider og praksis på
området. Departementet foreslår at dette forskriftsreguleres.
Dersom sykdommen fører til at avbruddet i studiet varer over tid, kan dette være en
indikasjon på at studenten har behov for en annen og mer omfattende bistand fra Arbeids- og
velferdsetaten. Studenten må i slike tilfeller vurderes etter hovedregelen i § 11-6.
Departementet mener det er hensiktsmessig at varigheten for avbruddet reguleres i forskrift.
Departementet foreslår at avbrudd ut over seks måneder ikke gir rett til
arbeidsavklaringspenger etter ny § 11-14. Denne varighetsbegrensningen er i tråd med
gjeldende praksis på området.
Studenter som har utbetalt lån og stipend fra Lånekassen, har ikke rett til
arbeidsavklaringspenger etter ny § 11-14 for perioden studenten eventuelt har krav på
sykestipend fra Lånekassen. Dato for opphør av sykestipend må derfor dokumenteres. Ved
vurderingen av stønadsperiodens lengde, ses det ikke hen til om studenten har mottatt
sykestipend før krav om arbeidsavklaringspenger ble satt fram.
Departementet viser til utkast til forskrift § 7.

2.8 Til § 8 Barnetillegg – videreføring av dagens
forskriftsbestemmelse
Til et medlem som forsørger barn gis det et barnetillegg, jf. folketrygdloven ny § 11-20 tredje
ledd. Med barn menes person under 18 år, jf. folketrygdloven § 1-6. Dersom barnet har
inntekt over ett grunnbeløp (93 634 kroner per 1. mai 2017) eller barnepensjon, anses det ikke
som forsørget. Medlemmet har da ikke rett til barnetillegg for barnet. Det er i bestemmelsens
sjette ledd gitt hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere regler om barnetilleggets størrelse.
Departementet foreslår å videreføre dagens forskriftsbestemmelse om at det til medlem som
forsørger barn ytes et barnetillegg på 27 kroner per dag for hvert barn fem dager i uka.
Departementet viser til utkast til forskrift § 8.

2.9 Til § 9 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger ved delvis
nedsatt arbeidsevne – forskriftsregulering av gjeldende
praksis
Gjeldende rett
Det skal gis fulle arbeidsavklaringspenger til et medlem som har tapt hele arbeidsevnen.
Dersom et medlem har tapt en del av arbeidsevnen, skal arbeidsavklaringspengene reduseres
slik at det skal gis ytelse tilsvarende den delen av arbeidsevnen som er tapt. Det skal alltid
vurderes om medlemmet har en arbeidsevne som ikke er utnyttet. Dette framgår av
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folketrygdloven ny § 11-23 første og andre ledd. Av tredje ledd framgår det at beregningen av
den reduserte ytelsen skal ta utgangspunkt i forholdet mellom en arbeidstid på 37,5 timer per
uke og det antall timer medlemmet har vært i eller kunne vært i inntektsgivende arbeid.
Beregningen skal baseres på gjennomsnittlig arbeidet tid i meldeperioden. Meldeperioden
framgår av ny § 11-10, og er hver fjortende dag. Av ny § 11-23 syvende ledd framgår det at
departementet i forskrift kan fastsette nærmere regler om reduksjon av
arbeidsavklaringspenger på grunn av samtidig arbeid, herunder gi bestemmelser for særskilte
grupper.
Departementets forslag
Departementet foreslår å forskriftsfeste generelle bestemmelser om hvordan
arbeidsavklaringspengene skal reduseres, som i dag framgår av rundskriv og praksis i
Arbeids- og velferdsetaten. Departementet anser det hensiktsmessig at reglene som er
bestemmende for rettighetene til medlemmene framgår av forskrift.
Arbeidede timer som er ført på meldekortet avgjør både om medlemmet har rett til
arbeidsavklaringspenger i perioden og ev. størrelsen på arbeidsavklaringspengene.
Departementet foreslår at det skal framgå av forskriften at medlemmet skal føre på
meldekortet de timene han eller hun faktisk har arbeidet i meldeperioden. Dersom
medlemmet utfører arbeid, og inntekten for arbeidet kommer på et senere tidspunkt, skal
arbeidstimene likevel føres på meldekortet for den perioden arbeidet utføres.
Videre foreslår departementet at det bør framgå av forskriften at arbeidstiden skal avrundes til
nærmeste halve time. Dette er i tråd med dagens praksis.
Departementet foreslår å forskriftsfeste at dersom medlemmet har gjenværende arbeidsevne
som han eller hun ikke benytter, skal arbeidsavklaringspengene reduseres i forhold til de
timene medlemmet kunne ha vært i arbeid. Arbeids- og velferdsetaten må gjøre en konkret
vurdering i den enkelte sak av om medlemmet har en arbeidsevne som han eller hun ikke
utnytter og som dermed skal medføre at arbeidsavklaringspengene reduseres.
Dersom medlemmet har fått lønn for flere timer enn det faktisk er utført arbeid i, skal antall
timer medlemmet har fått lønn for føres på meldekortet.
Stillinger som oppgis i prosentandel skal omregnes til timer slik at en 100 prosent stilling
tilsvarer 37,5 timer. Et medlem som får lønn for en fast stillingsprosent skal føre på
meldekortet det antallet timer medlemmet skulle ha arbeidet i henhold til den arbeidsavtalen
medlemmet har mens han eller hun mottar arbeidsavklaringspenger. Har et medlem avtale om
å arbeide 50 prosent stilling mens medlemmet mottar arbeidsavklaringspenger, skal det føres
timer på meldekortet tilsvarende 50 prosent stilling, uavhengig av hvordan han eller hun
disponerer tiden, herunder avspasering.
Dersom medlemmet har en 50 prosent stilling, skal det føres 18,5 timer den ene uken og 19
timer den andre uken i meldeperioden. Gjennomsnittet per uke blir da 18,75, som tilsvarer en
50 prosent stilling.
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Et medlem som er timeansatt eller som jobber når han eller hun blir tilkalt, skal føre på
meldekortet det faktiske antallet timer medlemmet har jobbet i meldeperioden.
Et medlem som jobber i turnus eller lignende skal føre på meldekortet gjennomsnittlig
ukentlig arbeidstid. Dersom et medlem som arbeider turnus får betalt i henhold til en fast
stillingsprosent, skal reglene som gjelder stillingsprosent i fjerde ledd i forskriften følges.
Et medlem som har betalt bakvakt skal føre opp på meldekortet 20 prosent av tiden han eller
hun har bakvakt. Ved hvilende vakt skal alle timene medlemmet mottar inntekt for føres på
meldekortet.
I gjeldende forskrift om arbeidsavklaringspenger § 8 er det gitt bestemmelser om reduksjon av
ytelsen for lærlinger. Nærmere regler for reduksjon av ytelsen for andre yrkesgrupper, som
selvstendig næringsdrivende, bønder, fiskere, kunstnere, mottakere av omsorgsstønad,
fosterforeldre mv, er derimot ikke forskriftsregulert, men framgår av Arbeids- og
velferdsdirektoratets rundskriv til dagens folketrygdlov § 11-7 om meldeplikt. Departementet
har vurdert om disse også bør framgå av forskriften, men mener at de generelle reglene om
reduksjon som nå foreslås i forskriften § 9 vil være tilstrekkelig. Dette innebærer også at
dagens forskrift § 8 om arbeidsavklaringspenger til lærlinger blir overflødig, og departementet
foreslår at denne oppheves.
Departementet gjør oppmerksom på at det er nedsatt et offentlig utvalg som skal se nærmere
på fosterforeldres rammevilkår, og det skal blant annet vurdere om det er nødvendig med
tydeliggjøring og/eller endringer i rettighetene knyttet til trygdeytelsene, blant annet ved
sykdom, arbeidsledighet og uførhet. Stortinget fattet 11. mai 2017 et anmodningsvedtak om at
regjeringen i påvente av arbeidet til utvalget skal innføre en overgangsordning for
fosterforeldre på trygdeytelser, som sikrer at de ikke taper økonomisk på å være
fosterforeldre. Regjeringen legger opp til å komme tilbake til Stortinget i forbindelse med
framleggelse av statsbudsjettet for 2018.
Departementet viser til utkast til forskrift § 9.

2.10 Til § 10 Arbeidsavklaringspenger når medlemmet er nær ved
å komme i full jobb – videreføring av dagens
forskriftsbestemmelse
I dagens forskrift om arbeidsavklaringspenger § 10 er perioden når medlemmet er nær ved å
komme i arbeid, der han eller hun kan motta arbeidsavklaringspenger med inntil 80 prosent
nærmere regulert.
Departementet foreslår å videreføre i forskriften at perioden der medlemmet kan motta
arbeidsavklaringspenger etter ny § 11-23 sjette ledd skal framgå av eget vedtak eller av
medlemmets aktivitetsplan, (jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven 14 a. Departementet
understreker at dersom arbeidsforsøket ikke fører fram og medlemmet har behov for
ytterligere behandling, tiltak eller oppfølging, kan han eller hun igjen motta
arbeidsavklaringspenger etter hovedregelen i ny § 11-23 første og andre ledd. Bestemmelsen i
dagens forskrift § 10 om at det ikke kan tilstås mer enn én periode med
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arbeidsavklaringspenger med inntil 80 prosent når medlemmet er nær ved å komme i arbeid,
er tatt inn i ny § 11-23 sjette ledd andre punktum.
Departementet viser til utkast til forskrift § 10.

2.11 Til § 11 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn av
ytelser fra arbeidsgiver – forskriftsregulering av gjeldende
praksis
Gjeldende rett
At ytelser fra arbeidsgiver skal føre til reduksjon av arbeidsavklaringspengene følger av
folketrygdloven ny § 11-24 første ledd. Det er pensjonsgivende inntekt (se folketrygdloven §
3-15) og økonomiske ytelser fra den nåværende eller en tidligere arbeidsgiver som ikke er
pensjonsgivende inntekt, som gis i forbindelse med overgang til arbeidsavklaringspenger eller
i forbindelse med oppsigelse, fratreden eller reduksjon av arbeidstid, som skal føre til
reduksjon av arbeidsavklaringspenger. Ytelsene fra arbeidsgiver periodiseres ved at de deles
på medlemmets tidligere månedslønn, se første ledd andre punktum.
Hvilke ytelser fra arbeidsgiver som ikke skal føre til reduksjon i arbeidsavklaringspengene,
følger av bestemmelsens andre og tredje ledd. Dette gjelder pensjonsgivende inntekt som er
erstatning fra en arbeidsgiver etter skadeerstatningsloven § 3-1 eller
yrkesskadeforsikringsloven § 13. Dessuten skal feriepenger etter ferieloven ikke føre til
reduksjon.
Departementet har forskriftshjemmel etter bestemmelsens fjerde ledd til å fastsette nærmere
regler for hvordan reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn av ytelser fra arbeidsgiver
skal skje.
Departementets forslag
Folketrygdloven ny § 11-24 regulerer hvilke ytelser fra arbeidsgiver som skal føre til
reduksjon i arbeidsavklaringspengene. Departementet foreslår å forskriftsfeste nærmere regler
for hvordan reduksjonen skal skje og hvilke ytelser som ikke skal føre til reduksjon av
arbeidsavklaringspengene, slik at medlemmet vet hva han eller hun kan få utbetalt i
arbeidsavklaringspenger.
Prinsippet er at det reduseres mot ytelser fra arbeidsgiver som tilsvarer lønn, men ikke ved
erstatningsutbetalinger, som oppreisning for tort og svie etter oppsigelse eller avskjed,
menerstatning, ulykkesforsikring og lisensforsikring.
Ytelsene fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver utbetales enten i form av en
engangsutbetaling (for eksempel en sluttpakke) eller ved utbetaling over en periode (for
eksempel lønn). En sluttpakke fra arbeidsgiver i forbindelse med en bestridt oppsigelse eller
avskjed (arbeidstvist) vil kunne inneholde både en utbetaling av arbeidsinntekt og
erstatningsutbetaling, som tort og svie. Dersom sluttpakken ikke angir en beløpsmessig
fordeling mellom arbeidsinntekt og erstatning, og Arbeids- og velferdsetaten ikke har annen
dokumentasjon på forholdet mellom utbetalingene i sluttpakken, blir det i praksis ikke foretatt
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en samordning mellom ytelsen fra arbeidsgiver og arbeidsavklaringspenger i denne
situasjonen.
Departementet foreslår å fastsette i forskriften at medlemmet må opplyse om og dokumentere
fordelingen mellom lønn og erstatning. Dokumentasjonen kan for eksempel skje ved at
medlemmet legger fram en sluttavtale hvor dette er angitt eller en uttalelse fra arbeidsgiver.
Hvis medlemmet ikke opplyser om fordelingen, kan Arbeids- og velferdsetaten trekke hele
utbetalingen fra arbeidsavklaringspengene.
Oppreisningserstatning (tort og svie) ved uberettiget avskjed eller usaklig oppsigelse følger av
skadeerstatningsloven § 3-5. Departementet foreslår å fastsette i forskriften at ved utbetaling
av en sluttpakke i forbindelse med en bestridt oppsigelse eller avskjed (arbeidstvist) skal den
delen av erstatningen som gjelder tapt arbeidsinntekt føre til reduksjon, mens det ikke skal
reduseres mot den delen som gjelder oppreisning for tort og svie.
Generelt vil ytelser fra et forsikringsselskap ikke føre til reduksjon av
arbeidsavklaringspenger. Dersom arbeidsgiver benytter et forsikringsselskap til å utbetale en
økonomisk ytelse til arbeidstaker, vil situasjonen kunne være en annen. Departementet
foreslår at utbetaling fra et forsikringsselskap på vegne av arbeidsgiver likestilles med ytelser
fra arbeidsgiver og reduseres etter de samme prinsippene som ytelser fra arbeidsgiver.
Utbetaling må komme i den samme perioden som arbeidsavklaringspengene og ha det samme
formålet - gjelde for arbeidsuførhet ved sykdom, skade eller lyte for at
arbeidsavklaringspengene skal reduseres.
Departementet foreslår dessuten å fastsette i forskriften at ytelser fra arbeidsgiver må komme
til utbetaling i det samme tidsrommet eller for den samme perioden med utbetalingen av
arbeidsavklaringspengene for at ytelsene skal reduseres. Ytelser fra arbeidsgiver skal føre til
reduksjon fra utbetalingstidspunktet.
Departementet viser til utkast til forskrift § 11.

2.12 Til § 12 Når medlemmet skal fortsette i den opprinnelige
stønadsperioden
Et medlem som har mottatt arbeidsavklaringspenger ut maksimal stønadsperiode, har ikke ny
rett til arbeidsavklaringspenger før etter en karensperiode på 52 uker. Dersom medlemmet er
alvorlig sykt eller skadet, gjelder ikke karensperioden på 52 uker, jf. folketrygdloven ny § 1131. I ny § 11-31 fjerde ledd framgår det at departementet i forskrift kan fastsette nærmere
regler om når medlemmet har rett til å få innvilget en ny stønadsperiode, når medlemmet skal
fortsette i den samme stønadsperioden og når det skal framsettes nytt krav.
Departementet foreslår å fastsette i forskrift at dersom det er mindre enn 52 uker siden
medlemmet sist mottok arbeidsavklaringspenger, fortsetter medlemmet i den opprinnelige
stønadsperioden etter ny § 11-12 første ledd, uavhengig av årsak til at
arbeidsavklaringspengene stanset eller opphørte. Dette innebærer at et medlem som tidligere
har mottatt arbeidsavklaringspenger i for eksempel to år før han eller hun ble ferdig avklart,
og som igjen setter fram krav om arbeidsavklaringspenger før det har gått 52 uker, igjen har
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rett til arbeidsavklaringspenger etter hovedregelen i inntil ett år. Departementet foreslår å
fastsette dette i forskriften slik at det ikke blir avgjørende for rettigheten til medlemmet om
vedtaket om arbeidsavklaringspenger er stanset eller opphørt. Stønadsperioden kan imidlertid
forlenges i inntil to år dersom vilkårene i ny § 11-12 andre eller tredje ledd er oppfylt.
Departementet foreslår at det også skal framgå av forskriften at dersom medlemmet trer inn i
den opprinnelige stønadsperioden, skal det tidligere fastsatte beregningsgrunnlaget anvendes.
Departementet viser til utkast til forskrift § 12.

2.13 Til § 13 Utbetaling og forskuddsanvisning – videreføring av
dagens forskriftsbestemmelse
I gjeldende forskrift om arbeidsavklaringspenger §§ 15 og 16 reguleres utbetaling og
forskuddsanvisning av arbeidsavklaringspengene. Paragraf 15 bestemmer at anvisning og
utbetaling skjer etterskuddsvis hvis ikke annet er bestemt i § 16. Arbeidsavklaringspenger kan
tidligst ytes fra den dagen medlemmet har satt fram krav om arbeidsavklaringspenger etter
folketrygdloven kapittel 11.
I gjeldende forskrift om arbeidsavklaringspenger § 16 reguleres at arbeidsavklaringspenger
kan forskuddsanvises i forbindelse med jul, nyttår og påske for en periode på inntil 14 dager.
Når arbeidsavklaringspenger er anvist på forskudd, plikter medlemmet å melde fra til
Arbeids- og velferdsetaten om endringer i de forholdene som er lagt til grunn ved
anvisningen. For lite eller for mye utbetalte arbeidsavklaringspenger skal korrigeres ved første
mulige anvisning. Medlemmet plikter å tilbakebetale for mye utbetalt ytelse. Departementet
foreslår å videreføre gjeldende forskriftsbestemmelser, men å slå dem sammen og justere
språket.
Virkningstidspunktet er regulert i folketrygdloven kapittel 22 om utbetaling § 22-13 fjerde
ledd bokstav d. Departementet foreslår å vise til bestemmelsen i forskriften fordi
virkningstidspunktet til arbeidsavklaringspenger skiller seg fra hovedregelen om at
livsoppholdsytelser kan utbetales for opptil tre måneder før den måneden kravet ble satt fram.
Arbeidsavklaringspengene kan tidligst utbetales fra tidspunktet kravet ble satt fram.
Det vises til utkast til forskrift § 13.

2.14 Til § 14 Overgangsbestemmelser
Det går fram av Prop. 74 L (2016–2017) om endringer i folketrygdloven
(arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) at for mottakere av
arbeidsavklaringspenger per 31. desember 2017, gjelder tidligere regler i folketrygdloven §
11-10 (varighet) inntil arbeidsavklaringspengene opphører. Dette betyr at alle medlemmer
som har fått arbeidsavklaringspenger før 2018 fortsatt har rett til en maksimal stønadsperiode
på fire år. Alle som får arbeidsavklaringspenger etter 31. desember 2017, vil ha rett til den nye
maksimalstønadsperioden på tre år. Det er ikke behov for nærmere regler om dette i forskrift.
Det framgår videre av proposisjonen at bestemmelsene i ny § 11-12 andre og tredje ledd om
unntak fra maksimal varighet gjelder for alle fra og med 1. januar 2018. Etter ny § 11-12
17

198

andre ledd kan stønadsperioden forlenges i inntil to år dersom sykdom, skade eller lyte er
hovedårsaken til at medlemmets arbeidsevne ikke er avklart mot arbeid eller uføretrygd, og
a) medlemmet først etter langvarig utredning har begynt med hensiktsmessig medisinsk
behandling, og/eller arbeidsrettet tiltak, eller
b) medlemmet har vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet
tiltak.
Etter ny § 11-12 tredje ledd kan stønadsperioden også forlenges i inntil to år dersom
medlemmet deltar på et opplæringstiltak.
Dette betyr at alle saker der medlemmet er innvilget unntak fra ordinær stønadsperiode per 31.
desember 2017, i utgangspunktet skal vurderes på nytt per 1. januar 2018.
Det framgår av gjeldende forskrift om arbeidsavklaringspenger at det kan fattes vedtak for
inntil ett år av gangen. Det betyr at ved årsskiftet vil ca. en 1/12 av mottakerne ha vedtak som
løper ut januar 2018, en annen 1/12 del ha vedtak som løper ut februar 2018 osv. Dette betyr
at alle medlemmer skal få et nytt vedtak i løpet av 2018 (om stans/opphør/fortsatt rett).
Begrensingen i vedtaksperioden på ett år gjelder også i saker hvor det er klart at oppfølgingen
vil gå over flere år. Et vedtak kan inneholde både maksimal stønadsperiode og unntak, for
eksempel dersom vedtaket fattes et par måneder før utløpet av maksimal stønadsperiode.
Departementet foreslår at medlemmer som har innvilget arbeidsavklaringspenger etter
unntaksbestemmelsen før 1. januar 2018 får beholde ytelsen ut vedtaksperioden sin. Dette
både av hensyn til medlemmet som har innrettet seg til et vedtak som inneholder
aktivitetsplan for hele vedtaksperioden og av hensyn til Arbeids- og velferdsetatens
ressursbruk. Forslaget betyr at alle vil bli vurdert etter de nye unntaksbestemmelsene i ny §
11-12 andre og tredje ledd i løpet av 2018. Den maksimale stønadsperioden for unntaket er
likevel to år og begynner å løpe 1. januar 2018. Et medlem som mottar
arbeidsavklaringspenger etter unntaksbestemmelsene per. 31. desember 2017, kan derfor
maksimalt få rett til ytelsen inntil 31. desember 2019.
Departementet foreslår at tilsvarende skal gjelde for medlemmer som før 31. desember 2017
har fått et vedtak om arbeidsavklaringspenger som inneholder både ordinær periode utover
2017 og deretter unntak for resten av vedtaksperioden på inntil ett år. På denne måten gjøres
det ingen endringer i de vedtakene som er fattet i 2017, men vi lar dem løpe ut
vedtaksperioden.
Forslaget innebærer en gradvis innfasing i løpet av 2018. Toårsbegrensningen i ny § 11-12
andre og tredje ledd begynner imidlertid å løpe fra 1. januar 2018, som fastsatt av Stortinget.
Departementet viser til utkast til forskrift § 14.

2.15 Til II Ikrafttredelse
Nye regler for rett til arbeidsavklaringspenger skal tre i kraft 1. januar 2018. Departementet
foreslår at endringene i forskrift om arbeidsavklaringspenger skal gjelde fra samme tidspunkt.
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Forskrift om beregning av arbeidsavklaringspenger
etter EØS-avtalen

I gjeldende forskrift om arbeidsavklaringspenger er forholdet til EØS-reglene regulert i §§
18–22. Bestemmelsene gjelder ved beregning av arbeidsavklaringspenger for personer som
omfattes av EØS-avtalen og gjelder tilsvarende i tilfeller hvor reglene kommer til anvendelse
etter særskilt avtale med annet land.
Departementet foreslår å flytte disse reglene til en egen forskrift. Bakgrunnen for forslaget er
blant annet at disse reglene er hjemlet i folketrygdloven § 25-15 og § 1-3 og ikke i
folketrygdloven kapittel 11. I tillegg vises til at EØS-reglene som gjelder for uføretrygd fra
folketrygden også er regulert i egen forskrift.
Det foreslås ingen materielle endringer i innholdet i de paragrafene som flyttes ut av forskrift
om arbeidsavklaringspenger til den nye forskriften om beregning av arbeidsavklaringspenger
etter EØS-avtalen. Det er gjort en språklig endring i utkastet til § 5 som følge av at begrepet
"ventetid på arbeid" i gjeldende folketrygdlov § 11-14 erstattes av "Arbeidsavklaringspenger i
perioden som arbeidssøker" i folketrygdloven ny § 11-17. Videre er flere lovhenvisninger
justert i tråd med endringene i folketrygdloven kapittel 11 fra 1. januar 2018.
Departementet foreslår en ny bestemmelse til sist i den nye forskriften som gjelder
ikrafttredelse. Det foreslås at forskriften trer i kraft fra 1. januar 2018 og gis virkning for krav
om arbeidsavklaringspenger for tidsrom etter nevnte tidspunkt.
Departementet viser til utkast til forskrift om beregning av arbeidsavklaringspenger etter
EØS-avtalen.

4 Forskriftsbestemmelser som foreslås opphevet
Departementet foreslår å oppheve de forskriftsbestemmelsene om arbeidsavklaringspenger
som fra 1. januar 2018 vil reguleres i folketrygdloven kapittel 11. Det gjelder
- § 1 unntak fra kravet om forutgående medlemskap som er lovregulert i folketrygdloven ny §
11-2 andre ledd,
- § 2 beregning av fireårsperioden som er lovregulert i folketrygdloven ny § 11-12 fjerde ledd,
- § 2 a forlengelse av stønadsperioden i særlige tilfeller som er lovregulert i folketrygdloven
ny § 11-12 andre og tredje ledd,
- § 5 fravær fra fastsatt aktivitet som er lovregulert i folketrygdloven ny § 11-8 femte ledd og
§ 11-11,
- § 6 brudd på meldeplikten som er lovregulert i folketrygdloven ny § 11-10,
- § 9 arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet som er lovregulert i
folketrygdloven ny § 11-15,
- § 11 arbeidsavklaringspenger i ventetid på arbeid som er lovregulert i folketrygdloven ny §
11-17,
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- § 12 forholdet til andre fulle ytelser fra folketrygden som er lovregulert i folketrygdloven ny
§ 11-27,
- § 13 forholdet til andre reduserte ytelser fra folketrygden som er lovregulert i
folketrygdloven ny § 11-28,
- § 14 forholdet til ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver som er lovregulert i
folketrygdloven ny § 11-24 og
- § 17 unnlatt melding om vedtak om stans av utbetaling av arbeidsavklaringspenger som er
lovregulert i folketrygdloven ny § 11-30.
Forskriften § 8 om reduksjon av arbeidsavklaringspenger til læringer foreslås opphevet, da
den anses overflødig når det gis generelle bestemmelser i forslaget til ny § 9. Det foreslås
imidlertid ikke å endre på hvordan arbeidsavklaringspenger til læringer skal reduseres.
I tillegg foreslår departementet å oppheve forskrift 10. februar 2010 nr. 153 om
tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 da alle nødvendige forskriftsbestemmelser
fra 1. januar 2018 vil framgå av folketrygdloven nytt kapittel 11 A.

5 Ikrafttredelse. Administrative og økonomiske
konsekvenser
Nye regler for rett til arbeidsavklaringspenger skal tre i kraft 1. januar 2018, se Prop. 74 L
(2016–2017), Innst. 390 L (2016–2017) og Lovvedtak 114 (2016–2017). Departementet
foreslår at endringene som foreslått her skal gjelde fra samme tidspunkt.
Forslagene har ingen administrative og økonomiske konsekvenser utover det som er redegjort
for i Prop. 74 L (2016–2017).
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6 Utkast til forskriftsendringer
I dette kapitlet presenteres utkast til endringsforskrift om arbeidsavklaringspenger (avsnitt
6.1), utkast til forskrift om beregning av arbeidsavklaringspenger for personer som omfattes
av EØS-avtalen (avsnitt 6.2) og endring i forskrift om anke til Trygderetten (avsnitt 6.3)

6.1 Utkast til forskrift om arbeidsavklaringspenger
Forskrift om endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger
Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet xx.xx 2017 med hjemmel i lov 28. februar 1997
nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) §§ 11-6, 11-8, 11-9, 11-10, 11-11, 11-14, 11-20, 11-23,
11-24, 11-31 og lov 16. juni 2017 nr. 43 om endringer i folketrygdloven mv.
(arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) del V nr. 8.
I
Forskrift 10. februar 2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspenger skal lyde:

Forskrift 10. februar 2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspenger
§ 1 Virkeområde
Forskriften gir nærmere regler om arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven
kapittel 11.
§ 2 Arbeidsrettet tiltak
Med et arbeidsrettet tiltak etter folketrygdloven § 11-6 menes
a) tiltak etter forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak
(tiltaksforskriften), med unntak av Varig tilrettelagt arbeid i forskriften kapittel 14,
b) etablering av egen virksomhet, se folketrygdloven § 11-15, og
c) andre aktiviteter i regi av offentlige eller private virksomheter, herunder frivillige
aktører, som er egnet til å styrke medlemmets mulighet for overgang til arbeid.
§ 3 Fravær fra fastsatt aktivitet
Fravær som skyldes sterke velferdsgrunner skal ikke føre til stans av ytelsen, se
folketrygdloven § 11-8 tredje ledd. Fravær utover ti virkedager per kalenderår skal likevel
føre til stans. Det kan blant annet godkjennes fravær:
a) i inntil tre dager for tilvenning av barn i barnehage, førskole eller hos dagmamma,
b) pleie i hjemmet av en nær pårørende, eller
c) i inntil tre dager ved dødsfall i nær familie eller vennekrets.
§ 4 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger ved brudd på nærmere bestemte
aktivitetsplikter
Arbeidsavklaringspengene skal reduseres med hjemmel i folketrygdloven § 11-9
tilsvarende én dags ytelse, dersom medlemmet unnlater å:
a) møte hos Arbeids- og velferdsetaten etter innkalling, se folketrygdloven § 11-7, eller
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b) møte som avtalt på arbeidsrettet tiltak, behandling eller utredning, se folketrygdloven
§ 11-7, eller
c) gi de opplysningene og levere de dokumentene som Arbeids- og velferdsetaten krever
framlagt i medhold av folketrygdloven § 21-3.
Dersom medlemmet hadde rimelig grunn til å unnlate å oppfylle aktivitetsplikten etter
første ledd bokstavene a til c, skal reduksjonen i ytelsen tilbakeføres til medlemmet.
Vedtaket kan påklages etter reglene i folketrygdloven § 21-12 til det nærmeste
overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.
Vedtaket kan ikke ankes inn for Trygderetten, se forskrift om unntak fra anke til
Trygderetten § 1.
§ 5 Rimelig grunn til ikke å sende meldekort
Det beror på en konkret vurdering i den enkelte saken om medlemmet har hatt rimelig
grunn til ikke å sende inn meldekort på fastsatt dag, se folketrygdloven § 11-10 andre
ledd. Ved vurderingen kan det legges vekt på om årsaken for eksempel var:
a) en uforutsett hendelse,
b) begrunnet i en medisinsk tilstand og konsekvenser av sykdomstilstanden,
c) den samme årsaken som tidligere førte til at medlemmet ble innvilget fritak fra å
sende inn meldekortet, jf. folketrygdloven § 11-10 tredje ledd, eller
d) dødsfall eller sykdom i nær familie.
§ 6 Vedtaksperiode og oppfølging
Et vedtak om arbeidsavklaringspenger kan fattes for inntil ett år om gangen.
Et medlem som mottar arbeidsavklaringspenger skal få fastsatt oppfølgingstidspunkter
i tråd med folketrygdloven § 11-11. Det skal være minst ett årlig oppfølgingstidspunkt.
§ 7 Arbeidsavklaringspenger til studenter
Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-14 at
medlemmet tar en utdanning som er godkjent for støtte fra Lånekassen.
En student som har fått utbetalt lån og stipend fra Lånekassen, har ikke rett til
arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-14 for perioden han eller hun
eventuelt har krav på sykestipend fra Lånekassen.
Dersom sykdommen eller skaden medfører at avbruddet i studiet vil være av lengre
varighet enn seks måneder, har medlemmet ikke rett til arbeidsavklaringspenger etter
folketrygdloven § 11-14. Det samme gjelder dersom medlemmet må avslutte den
påbegynte utdanningen, eller medlemmet trenger annen og mer omfattende bistand fra
Arbeids- og velferdsetaten for å komme i arbeid.
§ 8 Barnetillegg
Til et medlem som forsørger barn ytes et barnetillegg på 27 kroner per dag for hvert
barn fem dager i uka.
§ 9 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger ved delvis nedsatt arbeidsevne
Arbeidsavklaringspengene skal reduseres på bakgrunn av inntektsgivende arbeid.
Medlemmet skal føre på meldekortet de arbeidstimene han eller hun faktisk har arbeidet i
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meldeperioden. Dersom medlemmet utfører arbeid som han eller hun ikke får inntekt fra
før på et senere tidspunkt, skal arbeidstimene likevel føres opp i den perioden arbeidet
utføres. Arbeidstiden skal avrundes til nærmeste halve time.
Dersom medlemmet har en gjenværende arbeidsevne som det kan forventes at han
eller hun utnytter, men som ikke utnyttes fullt ut, skal arbeidsavklaringspengene reduseres
med de timene medlemmet kunne ha vært i arbeid.
Dersom medlemmet får lønn for flere timer enn det faktisk er utført arbeid, skal antall
timer medlemmet har fått lønn for føres på meldekortet.
Stillinger som oppgis i prosentandel skal omregnes til timer. En 100 prosent stilling
skal tilsvare 37,5 timer. Et medlem som får lønn for en fast stillingsprosent skal føre på
meldekortet det antallet timer medlemmet skulle ha arbeidet i henhold til den
stillingsprosenten medlemmet har mens han eller hun mottar arbeidsavklaringspenger.
Dersom medlemmet arbeider 50 prosent, skal det føres timer tilsvarende 50 prosent av
37,5 timer uavhengig av om medlemmet arbeider mer eller mindre den aktuelle uken.
Tilsvarende gjelder for arbeid i andre stillingsprosenter.
Et medlem som er timeansatt, eller som arbeider som timebasert tilkallingshjelp, skal
føre på meldekortet det reelle antall timer han eller hun arbeider.
Et medlem som arbeider i turnus eller lignende, skal føre opp gjennomsnittlig ukentlig
arbeidstid på meldekortet. Dersom et medlem som arbeider turnus får betalt i henhold til
en fast stillingsprosent, skal reglene i fjerde ledd følges.
Ved betalt bakvakt skal 20 prosent av tiden som medgår føres opp. Ved hvilende vakt
skal alle timene som medlemmet mottar inntekt for føres på meldekortet.
§ 10 Arbeidsavklaringspenger når medlemmet er nær ved å komme i fullt arbeid
Perioden der medlemmet kan motta arbeidsavklaringspenger med inntil 80 prosent
etter folketrygdloven § 11-23 sjette ledd, skal framgå av vedtak eller av medlemmets
aktivitetsplan, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 a.
§ 11 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn av ytelser fra arbeidsgiver
Ved utbetaling av en sluttpakke i forbindelse med en bestridt oppsigelse eller avskjed
(arbeidstvist) skal den delen av erstatningen som gjelder oppreisning for tort og svie ikke
gå til reduksjon av arbeidsavklaringspengene, se skadeerstatningsloven § 3-5. Fordelingen
av lønn og erstatning må dokumenteres av medlemmet som har fått utbetalt sluttpakken.
Hvis medlemmet ikke opplyser om fordelingen, kan Arbeids- og velferdsetaten trekke
hele utbetalingen fra arbeidsavklaringspengene.
Utbetaling fra et forsikringsselskap på vegne av arbeidsgiver, likestilles med ytelser
fra arbeidsgiver og reduseres etter de samme prinsippene.
Ytelser fra arbeidsgiver må komme til utbetaling i det samme tidsrommet eller for den
samme perioden med utbetaling av arbeidsavklaringspengene for at
arbeidsavklaringspengene skal reduseres. Arbeidsavklaringspengene skal reduseres fra det
tidspunktet ytelsen fra arbeidsgiveren utbetales.
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§ 12 Når medlemmet skal fortsette i den opprinnelige stønadsperioden
Dersom det er mindre enn 52 uker siden medlemmet mottok arbeidsavklaringspenger,
fortsetter medlemmet i den opprinnelige stønadsperioden etter § 11-12 første ledd,
uavhengig av årsak til at arbeidsavklaringspengene stanset eller opphørte. Dersom
medlemmet trer inn i den opprinnelige stønadsperioden, skal det tidligere fastsatte
beregningsgrunnlaget anvendes.
§ 13 Utbetaling og forskuddsanvisning
Anvisning og utbetaling skjer etterskuddsvis hvis ikke annet er bestemt. Frist for
framsetting av krav framgår av folketrygdloven § 22-13 fjerde ledd bokstav d).
I forbindelse med jul, nyttår og påske kan arbeidsavklaringspenger anvises
forskuddsvis for en periode på inntil 14 dager.
Når arbeidsavklaringspenger er anvist på forskudd, plikter medlemmet å melde fra til
Arbeids- og velferdsetaten om endringer i de forhold som er lagt til grunn ved
anvisningen.
For lite eller for mye utbetalte arbeidsavklaringspenger skal korrigeres ved første
mulige anvisning. Medlemmet plikter å tilbakebetale for mye utbetalt ytelse.
§ 14 Særlige bestemmelser for medlemmer som før 2018 har fått arbeidsavklaringspenger
utover ordinær stønadsperiode.
For mottakere av arbeidsavklaringspenger som per 31. desember 2017 har et løpende
vedtak om arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-10 første ledd andre
punktum slik dette lød før lov 16. juni 2017 nr. 43 om endringer i folketrygdloven mv.
(arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) trådte i kraft,
gjelder nevnte § 11-10 første ledd andre punktum ut vedtaksperioden.
§ 15 Gradvis innføring av folketrygdloven § 11-9 om reduksjon av
arbeidsavklaringspenger ved brudd på nærmere bestemte aktivitetsplikter
Folketrygdloven § 11-9 trer i kraft 1. januar 2018 for medlemmer som er bosatt i X,
Y, … og Z fylke og fra 1. januar 2019 for medlemmer som er bosatt i Æ, Ø… fylke.
(Merknad: Arbeids- og sosialdepartementet vil i samråd med Arbeids- og
velferdsdirektoratet i løpet av høsten 2017 velge hvilke fylker som skal ha iverksetting fra
hhv 1.1.2018 og 1.1.2019.)
II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.
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6.2 Utkast til forskrift om beregning av arbeidsavklaringspenger
etter EØS-avtalen
Forskrift om beregning av arbeidsavklaringspenger etter EØS-avtalen
Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet xx.xx.2017 med hjemmel i lov 28. februar 1997
nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 25-15 og § 1-3

§ 1 Virkeområde
Denne forskriften inneholder bestemmelser om beregning av arbeidsavklaringspenger
for personer som omfattes av EØS-avtalen vedlegg VI nr. 1 og 2 (Europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av
forordning (EF) nr. 883/2004 - m.fl.). Bestemmelsene gjelder tilsvarende i tilfeller hvor
reglene kommer til anvendelse etter særskilt avtale med annet land.
§ 2 Arbeidsperioder i andre medlemsland
Ved beregningen av inntektsavhengige ytelser skal det tas hensyn til arbeidsperioder i
andre medlemsland i de tre siste kalenderårene forut for det året da arbeidsevnen ble
nedsatt med minst halvparten (inntektsgrunnlagsårene). Det er et vilkår at vedkommende
har hatt pensjonsgivende inntekt i Norge i disse årene eller i året da arbeidsevnen ble
nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende
arbeid.
Arbeidsperioder i andre medlemsland skal dokumenteres ved innhenting av
opplysninger fra kompetent institusjon eller trygdeordning på relevant EØS-blankett.
§ 3 Beregnet inntekt for arbeidsperioder i andre medlemsland
Det skal beregnes en inntekt for arbeidsperioder i andre medlemsland i
inntektsgrunnlagsårene. Den beregnede inntekten for den enkelte perioden fastsettes ved å
gange periodens varighet med norsk inntektsnivå etter annet til fjerde ledd.
Det inntektsnivået som skal legges til grunn ved beregningen etter første ledd, skal
være gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i Norge i inntektsgrunnlagsårene. Ved
beregningen av gjennomsnittsinntekten ses det bort fra perioder da stønadsmottakeren
ikke har vært medlem av folketrygden. Gjennomsnittsinntekten fastsettes som uke-,
måneds- eller årsinntekt, alt ettersom de utenlandske arbeidsperiodene er angitt i uker,
måneder eller år.
Dersom stønadsmottakeren ikke hadde pensjonsgivende inntekt i Norge i
inntektsgrunnlagsårene, men hadde slik inntekt i året da arbeidsevnen ble nedsatt i en slik
grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid, skal
denne inntekten, omgjort til uke-, måneds- eller årsinntekt, legges til grunn som
inntektsnivå ved beregningen etter første ledd. Bestemmelsene i annet ledd første og annet
punktum gjelder tilsvarende.
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Bestemmelsene i folketrygdloven § 11-19 annet ledd gjelder tilsvarende ved
beregningene etter annet og tredje ledd.
§ 4 Grunnlaget for inntektsavhengige ytelser
I saker som omfattes av § 1 skal beregnet inntekt etter § 3 likestilles med
pensjonsgivende inntekt i Norge ved anvendelsen av bestemmelsene i folketrygdloven §
11-19. Dersom det i ett eller flere av inntektsgrunnlagsårene foreligger både inntekt i
Norge og beregnet inntekt etter § 3, skal disse inntektene summeres. Den inntekten som
skal regnes med for hvert enkelt av de tre årene kan etter dette bare bestå av inntekt i
Norge, bare beregnet inntekt etter § 3 eller en kombinasjon.
§ 5 Arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker
Arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker beregnes etter bestemmelsene i
§ 2 til § 4. En person som mottar arbeidsavklaringspenger i periode som arbeidssøker etter
folketrygdloven § 11-17 skal følge reglene i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 64).
§ 6 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

6.3 Endring i forskrift om anke til Trygderetten
Forskrift om endring i forskrift om anke til Trygderetten
Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet xx.xx 2017 med hjemmel i lov

I
I forskrift 15. april 1997 nr. 324 om unntak fra anke til Trygderetten gjøres følgende
endringer:

§ 1 bokstav c skal lyde:
c) Vedtak om reduksjon av arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-9.
II

Endringen trer i kraft 1. januar 2018.
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Fra: Distribusjonsoppdrag[Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no]
Sendt: 04.09.2017 15:08:44
Til: Høifoss Elin
Tittel: Høringsbrev fra Arbeids- od sosialdepartementet

Arbeids‐ og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger for å
følge opp lovendringene om arbeidsavklaringspenger som trer i kraft 1. januar 2018.
Høringsfristen er tirsdag 31. oktober 2017.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/2568962. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt på samme
nettside under "Send inn høringssvar".
Med hilsen
Arbeids‐ og sosialdepartementet
Velferdspolitisk avdeling
postmottak@asd.dep.no
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Saksbehandler, telefon
Vibeke Herskedal, 5557 2244

Vår dato
21.06.2017
Deres dato

Vår referanse
2017/3932 620
Deres referanse

Askøy kommune
Klapavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ

Oversendelse av rapport etter tilsyn med Askøy kommune, Helsestasjon- og
skolehelsetjeneste og Barneverntjeneste
Fylkesmannen viser til tilsyn 6.-8. juni 2017 der vi undersøkte om kommunen sørger for at
helsestasjons- og skolehelsetjenesten oppfyller sin meldeplikt og barnevernstjenesten
håndterer meldinger og gjennomfører undersøkelser i samsvar med lovkrav.
Vi viser til utkast til rapport og til eposter fra dere datert 16. juni og 21. juni 2017.
Ved tilsynet ble det avdekket forhold som er i strid med krav i lovgivningen, se den vedlagte
rapporten punkt 5. Vi ber om at Askøy kommune innen 25. august 2017 sender en plan for å
rette opp i grunnlaget for avvikene og ber samtidig om at det blir opplyst når kommunen skal
evaluere om tiltakene har ønsket effekt.
Rapporten blir sendt Statens helsetilsyn og blir publisert på www.helsetilsynet.no
og på vår nettside www.fylkesmannen.no/hordaland

Med hilsen

Helga Arianson
fylkeslege

Vibeke Herskedal
seniorrådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
Kopi til:
Statens helsetilsyn

Postboks 8128 Dep.

0032

Fylkesmannen i Hordaland
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen
Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Telefon: 55 57 20 00

OSLO

Helse- og sosialavdelinga
Kontakt: www.fylkesmannen.no/melding
Nettside: www.fylkesmannen.no/hordaland
Org.nr: 974760665
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Saksbehandler, innvalgstelefon
Vibeke Herskedal, 55 57 22 44

Vår dato
16.06.2017
Deres dato

Vår referanse
2017/3932
Deres referanse

Rapport fra tilsyn med barnevernstjenesten og helsestasjons- og
skolehelsetjenesten i Askøy kommune
Adressen til virksomheten:
Tidsrom for tilsynet:
Kontaktperson i virksomheten:

Klampavikvegen 1, 5300 Askøy
6.-8. juni 2017
Gro Kyte

Sammendrag
Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 6.-8. juni 2017 tilsyn med barnevernstjenesten og
helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Askøy kommune.
Tilsynet omfattet kommunen sitt arbeid med plikt til å melde, meldinger og undersøkelser.
Formålet med tilsynet var å undersøke om kommunen gjennom sin styring og ledelse sikrer at
meldinger blir sendt når regelverket krever det. Vi undersøkte videre at meldingene ble
forsvarlig håndtert og at meldere får tilbakemelding når de har krav på det. Tilsynet omfattet
videre kommunens arbeid med undersøkelser for å se om kommunen gjennom styring sikrer
at undersøkelser gjennomføres forsvarlig. Barns rett til medvirkning var gjennomgående
tema.
Svikt i styring som er avdekket ved tilsynet, gjelder manglende oppfølging og kontroll av at
meldeplikten til barneverntjenesten blir etterlevet og manglende praksis og avklaring på hva
som skal dokumenteres av vurderinger i undersøkelsen og på at barns synspunkt er vurdert og
vektlagt.
Det er gitt to avvik.
Avvik 1: Ledelsens oppfølging og kontroll av at ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten
etterlever meldeplikten til barnevernet er mangelfull.
Avvik 2: Undersøkelser blir ikke alltid gjennomført slik at det avklarer hvilken risiko som
foreligger i omsorgssituasjonen for barnet. Barneverntjenesten sitt arbeid med å sikre at barns
synspunkt blir vektlagt og vurdert er mangelfull.
22. juni 2017
Vibeke Herskedal
revisjonsleder

Mariann Kjeldby
revisor
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune 6.- 8. juni 2017. Tilsynet er en del
av den planlagte tilsynsvirksomheten hos Fylkesmannen i Hordaland dette året.
Fylkesmannen i Hordaland er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale
barneverntjenesten i barnevernloven § 2-3, 4. ledd og med helsetjenesten i
helsetilsynsloven § 2.
Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten tar hånd om ulike krav i lovgivingen
gjennom sin styring. Tilsynet omfattet å undersøke:
 hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på
lovgivingen innenfor de områdene tilsynet omfatter
 om tiltakene blir fulgt opp i praksis og om nødvendig korrigert
 om tiltakene er gode nok for å sikre at lovgivingen blir fulgt
Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon blir gjennomført ved å granske
dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.
Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig
tilstandsvurdering av det arbeidet virksomheten har gjort innenfor de områdene tilsynet
omfattet.
Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikke er oppfylt.

2. Omtale av virksomheten
Askøy kommune har 28 908 innbyggere. Askøy barneverntjeneste og helsestasjons- og
skolehelsetjenesten er to av fire enheter under fagavdeling for barn og familie. Fagavdeling
for barn og familie ligger under kommunalavdeling for levekår.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Askøy kommune er en avdeling, med ledende
helsesøster som leder. I tillegg består tjenesten av ungdomstjenesten, jordmortjenesten og
flyktningetjenesten.
Askøy barneverntjeneste har fem avdelinger, mottak og undersøkelser, tiltak, fosterhjem,
familieteam og tiltak for enslige mindreårige flyktninger. Stedfortreder for leder blir utpekt og
gitt skriftlig delegasjon hver gang leder er borte. Stillingen som avdelingsleder i mottak og
undersøkelser er vakant og fungerende avdelingsleder arbeider i en 50 % stilling. Sammen
med leder har hun faglig ansvar for avdelingen og deltar på mottaksmøtene, veileder de
ansatte, fordeler saker, prioriterer oppgaver og følger opp undersøkelsene. Mottak og
undersøkelse består av 7,5 saksbehandlere. Mottak og undersøkelse har en vakttelefon som
blir fordelt mellom saksbehandleren for å sikre barn dersom det oppstår en akutt situasjon.
Den er betjent fra kl. 08.00 -15.30. I mottaksmøte deltar leder og avdelingsleder for mottak og
undersøkelse og avdelingsleder for fra tiltak, samt en saksbehandler. Meldingene blir deretter
fordelt til saksbehandler som gjennomfører undersøkelser. Ansvar for tilbakemelding til
meldere på at meldingen er mottatt er lagt til merkantil. Det er saksbehandlerne som har
ansvar for å gi tilbakemelding til melder etter at undersøkelsen er avsluttet.
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I 2016 mottok barneverntjenesten 339 meldinger, 90 av disse ble henlagt. Det ble gjennomført
undersøkelse i 73,5 prosent av mottatte meldinger. De fleste undersøkelser gjennomføres
innen fristen på tre måneder. I 2017 er det gjennomført undersøkelse i 92 av 132 meldinger.

3. Gjennomføring
Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:
Melding om tilsyn ble sendt 23. mars 2017. Åpningsmøte ble holdt 6. juni 2017.
Under tilsynet ble 11 personer intervjuet. Sluttmøte ble gjennomført 8. juni 2017.
Stikkprøver ble gjennomført i 30 saker.
Oversikt over deltakere ved tilsynet, dokumenter vi fikk fra kommunen før tilsynet og
dokumenter som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapittel 8.

4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet undersøkte om kommunen ved systematisk styring og ledelse har lagt til rette for,
følger med på og om nødvendig gjennomfører endringer slik at






helsestasjons- og skolehelsetjenesten etterlever opplysningsplikten til barnevernet
meldinger til barneverntjenesten blir håndtert forsvarlig
melder får tilbakemelding
undersøkelser blir gjennomført forsvarlig
barn medvirker i sin sak

5. Funn
Avvik 1:
Ledelsens oppfølging og kontroll av at ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten
etterlever meldeplikten til barnevernet er mangelfull.
Avvik fra: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 3 og 4
jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 d, § 4-2 og helsepersonelloven § 33.
Avviket bygger på:
•
Leder har ikke oversikt over meldinger som er sendt til barneverntjenesten.
•

Det er få meldinger fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Fra 2012 og frem til mai
2017 er det til sammen sendt 20 meldinger, og det er i enkelte tilfeller høy terskel for å
melde til barneverntjenesten.

•

Rutiner og praksis for å melde til barneverntjenesten har ikke vært en del av ledelsens
oppfølging og evaluering.

Avvik 2: Undersøkelser blir ikke alltid gjennomført slik at det avklarer hvilken risiko
som foreligger i omsorgssituasjonen for barnet. Barneverntjenesten sitt arbeid med å
sikre at barns synspunkt blir vektlagt og vurdert er mangelfull.
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Avvik fra: Lov om barneverntjenester §§ 2-1, 1-4 og 4-3, jamfør forskrift om internkontroll
for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4 e, g og h.
Avviket bygger på:
 Det er tatt stilling til at alle saksbehandlerne i alvorlige saker om vold og overgrep skal
arbeide etter en fastsatt modell for å sikre at oppstart av undersøkelsen blir gjennomført så
systematisk og raskt som hensynet til barnet krever. Det fremkommer ikke i alle saker
hvilke vurderinger som er gjort for å sikre barnet i den akutte fasen og videre i
undersøkelsen.
 Ledelsen har ikke gitt klare føringer for hva som er nødvendig å dokumentere. Det er
mangelfull dokumentasjon av vurderinger underveis i undersøkelsen.
Undersøkelsesplanene er i liten grad knyttet opp mot innholdet i bekymringsmeldingen, og
det fremgår ikke hvordan saksbehandler skal arbeide for å avklare omsorgssituasjonen for
barnet. Rapport etter endt undersøkelse der vurderinger skal gå frem, blir ofte ikke skrevet
før etter lang tid. Dette er kjent for ledelsen, men det er ikke satt i verk tilstrekkelige tiltak
for å rette dette opp.
 Barneverntjenesten snakker med de barna undersøkelsen gjelder, med få unntak. Men det
er ikke klart for alle saksbehandlerne hvordan barns synspunkt skal vurderes i forhold til
annen informasjon i saken. Det er ikke tatt stilling til hvordan barn skal få tilbakemelding
på hvordan deres synspunkt er vurdert. Det gikk i liten grad frem av vurderingene hvordan
barns synspunkt er vektlagt og vurdert. Det er ikke klart hvordan leder skal følge med på
om barns synspunkt ble vektlagt.

6. Vurdering av styringssystemet i virksomheten
Styring med tjenestene (internkontroll) forutsetter at ledere har etablert rutiner og følger med
på egen virksomhet, og setter i verk forebyggende og korrigerende tiltak når dette er
nødvendig. Kommunen og ledere har ansvaret for å legge til rette og ha organisatoriske
løsninger som gjør det mulig for de ansatte å oppfylle krav i barnevernlovgivningen.
Det er avdekket svikt ved styringen av arbeidet med å dokumentere de vurderinger og
beslutninger som er gjort for å sikre barnet i den akutte fasen og videre i undersøkelsen.
Ledelsen sørger ikke for at barns synspunkt blir vurdert i samsvar med det regelverket krever.
Ledere er kjent med at saksbehandlere ikke dokumenterer i samsvar med lovkrav, men
planlagte tiltak er ikke satt i verk for å rette opp dette.

7. Regelverk
FNs konvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989
Lov av 17. juli 1992 om barneverntjenester
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
Lov av 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
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Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
Forskrift av 14. desember 2005 nr. 1584 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov
om barneverntjenesten
Forskrift av 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

8. Dokumentunderlag
Dokumentasjon fra virksomheten knyttet til den daglige driften og andre viktige forhold som
ble sendt over ved forberedelse av tilsynet:
 Organisasjonskart for Askøy kommune og detaljert organisasjonskart for barneverns-,
helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 Oversikt over ansatte og stillingsbeskrivelser i barneverntjenesten og i helsestasjonsog skolehelsetjenesten
 Stillingsbeskrivelser og andre dokumenter som omtaler fordeling av ansvar,
myndighet og oppgaver i barneverntjenesten og helsesøster- og skolehelsetjenesten
 Rutiner:
- Rutine for melding til barneverntjenesten i kvalitetssystemet
- Bekymringsmelding til barneverntjenesten
- Prosess/rutine for mottak av bekymringsmeldinger i barneverntjenesten
- Rutiner for mottak og undersøkelse
- Hjelpeark ved mottatte meldinger
- Mal meldingsliste
- Gjennomgangsskjema melding
- Gjennomføring av avklaringsdager ved bekymring knyttet til vold eller overgrep
- Planlegge avklaringsdag/plan for avklaring i saker om vold eller overgrep
- Oppgaver for koordinator ved gjennomføring av avklaringsdag
- Prosess/rutine for undersøkelse i barneverntjenesten
 Oversikt over samhandlingsarenaer
 Risikovurdering/prosessgjennomgang i barneverntjenesten
 Rapport internkontroll 31.12.2016
 Melding til utvalget om status i barneverntjenesten basert på rapport fra Fylkesmannen
 Ledelsens gjennomgang for 2016 i helsesøstertjenesten
 Liste over gjennomførte undersøkelser i 2016 og 2017
- Prosessgjennomgang i barneverntjenesten
- Rapport til utvalget om status i barneverntjenesten basert på rapport til Fylkesmannen
2. halvår 2016
 Liste med oversikt over meldinger og undersøkelser 2016/2017
Dokumentasjon som vart gjennomgått i samband med tilsynet:
 Gjennomgang av saker i fagsystemet i barneverntjenesten
 Gjennomgang av alle mottatte meldinger i 2016 og 2017, til sammen 471.
 Gjennomgang av meldinger fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten, til sammen 20
meldinger.
Meldinger til barnevernstjenesten 1. januar 2016 – mai 2017
Fra 1. januar 2016 - 31.desember 2016 mottok barneverntjenesten 339 meldinger, av disse ble
90 henlagt. Fra 1.1.2017 til 16.5.2017 mottok barneverntjenesten 132 meldinger, av disse ble
40 henlagt.
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Stikkprøver
42 meldinger til barneverntjenesten mottatt i perioden fra 1.7.2016 – 31. desember 2016 og
fra 1.2.2017 og 28.2.2017.
Vi så etter om meldingene var vurdert innen tidsfristen på en uke, om avgjørelsen og
vurdering av meldingen var dokumentert, om det var gitt tilbakemelding til melder om mottatt
melding og om det var gitt tilbakemelding til offentlig melder innen fastsett frist etter at
undersøkelsen var avslutta.





Alle meldingene er med få unntak vurdert innen fristen på en uke
Det forelå skriftlig vurdering av meldingsgjennomgang.
Tilbakemelding til offentlig melder innen tre uker om at meldingen var mottatt, med
informasjon om at saka var gått til undersøkelse var med få unntak gitt i alle saker.
Der barnevernstjenesten hadde gjennomført undersøkelse, var det med få unntak gitt
skriftlig tilbakemelding til offentlig melder etter at undersøkelsen var avsluttet og det
var vurdert og gitt tilbakemelding om at saken var avsluttet og hvilke tiltak som var satt
inn.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - vi mottok til sammen 20 meldinger fra helsestasjon og
skolehelsetjenesten i perioden fra 1.1.2012 til 4.5. 2017.
Vi så etter om det var gitt tilbakemelding til melder innen fristen etter at undersøking var
avsluttet.


Det var gitt tilbakemelding om mottatt melding i alle saker. I de sakene der
undersøkelsen var avsluttet hadde barneverntjenesten gitt tilbakemelding til offentlig
melding om at saken var avluttet og om hva tiltak som var satt inn.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Hordaland:

E-poster med planlegging og avtaler knytt til gjennomføring av tilsynet, program for
tilsynet.

Deltakere ved tilsynet
Tabellen gir oversikt over deltakerne på åpnings- og sluttmøte, og over intervjuer.
Navn
Funksjon / stilling
Åpningsmøte Intervju
Fungerende
Rita Juuhl
avdelingsleder, mottak og
X
X
undersøkelse
Spesialrådgiver/
Mariann Hopland van der
X
X
Saksbehandler, mottak og
Kooij
undersøkelse
Saksbehandler,
Christine Oline Osland
X
X
undersøkelse
Saksbehandler mottak og
Rigmor Storås
X
undersøkelse
Elisabeth Mallesvik
Avdelingsleder, tiltak
X
X
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Sluttmøte
X
X

X
X

Terese I. Nilsen

Saksbehandler, tiltak

X

X

Brit Roti

Ledende helsesøster
Fagutviklingshelsesøster,
helsestasjon
Fagutsviklingshelsesøster,
barneskolene
Leder barneverntjenesten
Konstituert fagsjef for
barn og familie
Kvalitetsrådgiver, Barn og
familie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kristin Occhipinti
Anne-Lill Haugland
Knutsen
Gro Thorsen Kyte
Eva Mikkelsen
Inger Jørgensen

Fra Fylkesmannen deltok:
Bente Cecilie Foss, Marianne L. Kjelby, Eva Ekblom og Vibeke Herskedal, tilsynsleder
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X

X

Fra: Herskedal, Vibeke[fmhovhe@fylkesmannen.no]
Sendt: 23.06.2017 08:44:12
Til: postmottak
Kopi: Gro Thorsen Kyte; Eva Mikkelsen; Brit Roti
Tittel: Oversendelse av rapport etter tilsyn med Askøy kommune, Helsestasjon- og skolehelsetjeneste og
Barneverntjeneste

Fylkesmannen viser til tilsyn 6.‐8. juni 2017 der vi undersøkte om kommunen sørger for at helsestasjons‐ og
skolehelsetjenesten oppfyller sin meldeplikt og barnevernstjenesten håndterer meldinger og gjennomfører
undersøkelser i samsvar med lovkrav.
Vedlagt følger rapport fra tilsynet.

Med venleg helsing
Vibeke Herskedal
seniorrådgjevar
Fylkesmannen i Hordaland
helse‐ og sosialavdelinga
tlf: +4755572244
www.fylkesmannen.no/Hordaland
Abonner på nyhende frå Fylkesmannen
Send melding til Fylkesmannen
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Plan for lukking av avvik etter tilsyn
Askøy kommune har ved tilsyn i perioden 6.-8. juni 2017 fått to avvik. Tilsynet var knyttet til å
undersøke om kommunen ved systematisk styring og ledelse har lagt til rette for, følger med på og om
nødvendig gjennomfører endringer slik at:
- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten etterlever opplysningsplikten til barnevernet
- Meldinger til barneverntjenesten blir håndtert forsvarlig
- Melder får tilbakemelding
- Undersøkelser blir gjennomført forsvarlig
- Barn medvirker i sin sak.
De to avvik er knyttet til:
Avvik 1:
Ledelsens oppfølging og kontroll av at ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten etterlever
meldeplikten til barnevernet er mangelfull.
Avviket bygger på:




Leder har ikke oversikt over meldinger som er sendt til barneverntjenesten
Det er få meldinger fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Fra 2012 og frem til mai 2017 er det
til sammen sendt 20 meldinger, og det er i enkelte tilfeller høy terskel for å melde til
barneverntjenesten.
Rutiner og praksis for å melde til barneverntjenesten har ikke vært en del av ledelsens oppfølging
og evaluering.

Avvik 2:
Undersøkelser blir ikke alltid gjennomført slik at det avklarer hvilken risiko som foreligger i
omsorgssituasjonen for barnet. Barneverntjenesten sitt arbeid med å sikre at barns synspunkt blir
vektlagt og vurdert er mangelfull.
Avviket bygger på:
 Det er tatt stilling til at alle saksbehandlerne i alvorlige saker om vold og overgrep skal arbeide
etter en fastsatt modell for å sikre at oppstart av undersøkelsen blir gjennomført så systematisk og
raskt som hensynet til barnet krever. Det fremkommer ikke i alle saker hvilke vurderinger som er
gjort for å sikre barnet i den akutte fasen og videre i undersøkelsen.
 Ledelsen har ikke gitt klare føringer for hva som er nødvendig å dokumentere. Det er mangelfull
dokumentasjon av vurderinger underveis i undersøkelsen. Undersøkelsesplanene er i liten grad
knyttet opp mot innholdet i bekymringsmeldingen, og det fremgår ikke hvordan saksbehandler skal
arbeide for å avklare omsorgssituasjonen for barnet. Rapport etter endt undersøkelse der
vurderinger skal gå frem, blir ofte ikke skrevet før etter lang tid. Dette er kjent for ledelsen, men
det er ikke satt i verk tilstrekkelige tiltak for å rette dette opp.
 Barneverntjenesten snakker med de barna undersøkelsen gjelder, med få unntak. Men det er ikke
klart for alle saksbehandlerne hvordan barns synspunkt skal vurderes i forhold til annen
informasjon i saken. Det er ikke tatt stilling til hvordan barn skal få tilbakemelding på hvordan
deres synspunkt er vurdert. Det gikk i liten grad frem av vurderingene hvordan barns synspunkt er
1
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vektlagt og vurdert. Det er ikke klart hvordan leder skal følge med på om barns synspunkt ble
vektlagt.
I det følgende er oppsatt kommunens plan for lukking av hvert av de to avvikene.

Plan for lukking av avvik 1
Avvik 1: Ledelsens oppfølging og kontroll av at ansatte i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten etterlever meldeplikten til barnevernet er mangelfull.
Tiltak for lukking av
avvik

1) Anonymt system for oversikt over meldinger til barneverntjenesten
2) Revidere handlingsveileder ved bekymring for barn
3) Årlig fagdag med ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt
barnevern og jurist
4) Årlig samarbeidsmøte mellom helsesøstertjenesten og barneverntjenesten
5) Endret organisering av helsesøstertjenesten

1) Anonymt system for oversikt over meldinger til barneverntjenesten
Ledende helsesøster vil opprette et system for oversikt over antall meldinger til barneverntjenesten.
Tjenesten har vært opptatt av å overholde personvernloven og ikke operere med personidentifiserbare
lister utenfor journalsystemet. Det ble derfor rettet en henvendelse til Fylkesmannen ved assisterende
fylkeslege for å få veiledning knyttet til opprettelse av en slik oversikt. På bakgrunn av dialogen vil det
bli opprettet et anonymt system som gir oversikt over meldinger til barneverntjenesten. Dataene skal
kunne hentes fra den enkelte helsestasjon på etterspørsel fra ledende helsesøster. Listen skal gi
oversikt over alder på barn, årsak til melding, hvem som har meldt og om det er gitt tilbakemelding fra
barneverntjenesten. Systemet skal være anonymt og utelukkende brukes til internkontroll, evaluering
og refleksjon over meldeplikten til barneverntjenesten.
En tilsvarende oversikt skal finnes i de utvidede hjelpetjenester som er organisert i
helsesøstertjenesten. Dette gjelder Trygg start, familieveiledere og ungdomstjenesten. Når oversikten
over meldinger til barneverntjenesten ble sendt til Fylkesmannen i forbindelse med tilsynet var ikke
meldinger fra disse tatt med, noe de skulle vært.
Systemet for en anonym oversikt over meldinger skal være opprettet og tatt i bruk i 2017.
2) Revidere handlingsveileder ved bekymring for barn
Ved tilsynet ble Askøy kommune sin handlingsveileder ved bekymring for barn sendt inn som
dokumentasjon. Avviket som er gitt tyder i midlertid på at det er nødvendig å revidere denne med
tanke på driften i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og gjøre den ennå bedre kjent blant alle ansatte i
helsesøstertjenesten.
Ledende helsesøster, fagutviklere i helsesøstertjenesten samt kvalitetsrådgiver i Barn og familie vil
gjennomgå veilederen for å vurdere om det er behov for å lage en egen veileder for helsestasjon- og
skolehelsetjenesten, eller om den som finnes kan revideres og bli tilstrekkelig konkret til å være en
nyttig veileder og rutine for ansatte i helsesøstertjenesten når det gjelder bekymring for barn og
meldeplikten til barneverntjenesten. Veilederen skal blant annet være tydelig på:
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-

Når meldeplikten utløses
Hvor bekymring kan og bør drøftes
Fristen for å ha drøftet og håndtert en bekymring for et barn

Veilederen skal drøftes med og godkjennes sammen med leder for barneverntjenesten og fagsjef for
Barn og familie. Ny eller revidert handlingsveileder skal være ferdigstilt i 2017.
3) Årlig fagdag med ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt barnevern og
jurist
Avviket tydeliggjør at det er behov for systematisk kompetanseheving knyttet til meldeplikten og
samarbeidet med barneverntjenesten. Temaet har vært hyppig oppe på interne møter i
helsesøstertjenesten der det også er et system for refleksjoner og drøftinger av håndtering av
vanskelige saker. Tilsynet tydeliggjør imidlertid at det er for lite systematisk tverrfaglig
kompetanseheving og refleksjon med barneverntjenesten. Et tiltak skal derfor være en årlig samling
med ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt leder for barneverntjenesten, teamleder for
mottak og kommunejurist. Temadagen skal gjennomgå plikter i henhold til lovverk og interne
samarbeidsrutiner som handlingsveileder. Det skal også være rom for drøfting på systemnivå av
forhold og type saker som er vanskelige, i gråsonen eller har medført utfordringer i forhold til
forståelse, vurderinger eller samhandling. På en slik temadag vil det også være en gjennomgang av
antall meldinger fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt barneverntjenesten sin håndtering og
oppfølging av meldinger fra disse tjenester. Første samling skal avholdes i 2017.
4) Årlig samarbeidsmøte mellom helsesøstertjenesten og barneverntjenesten
I tillegg til en årlig fagdag for ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal det være et fast, årlig
samarbeidsmøte mellom helsesøstertjenesten og barnverntjenesten på ledelsesnivå. Her skal ledende
helsesøster, fagutviklere i helsesøstertjenesten, medisinskfaglig rådgiver for barn og unge, leder for
barneverntjenesten, leder for mottaksteamet samt kvalitetsrådgiver i fagavdeling Barn og familier og
fagjsjef for fagavdeling Barn og familie delta. Dette møtet skal gjennomgå de samme punkter som
fagdagen og være en forberedelse til denne. Samarbeidsmøtet vil være en sentral del av ledelsens
gjennomgang og internkontroll av Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og
forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom og punktet om at
«Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal ha et systematisk samarbeid med
barnevernet». Referat og eventuelle oppfølgingspunkter etter møtet skal dokumenteres. Første møte
skal avholdes i 2017.
5) Endret organisering av helsesøstertjenesten
Avviket må også ses i sammenheng med dagens organisering av en så stor og variert tjeneste som
helsesøstertjenesten i Askøy er pr i dag. Tjenesten har 33,4 stillingshjemler fordelt på 46 personer.
Tjenesten består av både jordmortjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjeneste samt helsestasjon
for ungdom. I tillegg kommer målrettede hjelpetjenester som Ungdomstjenesten, Trygg start og
familieveiledere. Tjenesten driftes pr i dag av ledende helsesøster i 100 % stilling samt 3 fagutviklere
i totalt 75 % stilling for henholdsvis helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten for henholdsvis
barneskole og ungdomsskole samt helsestasjon for ungdom. Behovet for ledelse og styring og de
krav som ligger til dette i Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende
arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom tilsier at for å gjøre
permanente grep for å bedre ledelse, styring og internkontroll må det gjøres endringer i
organiseringen av helsesøstertjenesten og ressurser til ledelse og styring må styrkes.
3
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Ledende helsesøster, fagsjef for Barn og familie samt kvalitetsrådgiver vil i løpet av høsten 2017
vurdere og anbefale en ny struktur for organisering og ledelse av helsesøstertjenesten.

Plan for lukking av avvik 2
Avvik 2: Undersøkelser blir ikke alltid gjennomført slik at det avklarer hvilken risiko
som foreligger i omsorgssituasjonen for barnet. Barneverntjenesten sitt arbeid med å
sikre at barns synspunkt blir vektlagt og vurdert er mangelfull.
Tiltak for lukking av
avvik

1) Konkretisere og utvide eksisterende plan for avklaringsdager samt
undersøkelsesplan.
2) Konkretisere arbeidsprosessen og ansvaret for å sikre sammenheng
mellom bekymringsmelding og undersøkelsesplan
3) Barnets synspunkt skal konkretiseres i undersøkelsesrapport og tydelig
fremkomme i vurderingene og konklusjon etter undersøkelsen
4) Konkretisere ansvarsfordeling mellom saksbehandler, teamledere og leder
for barneverntjenesten for å følge med på at barns synspunkt blir vektlagt
5) Konkretisere gjeldende rutiner for å sikre barnets medvirkning og
tilbakemelding til barnet

1) Konkretisere og utvide eksisterende plan for avklaringsdager samt
undersøkelsesplan.
På planen som brukes på avklaringsdagene vil det bli lagt inn et ekstra punkt som innebærer at det skal
dokumenteres hvilke risikovurderinger som er tatt knyttet til de voldshendelser som meldingen
omhandler / det som har fremkommet i løpet av dagen.
Som en del av vurderingen må det fremkomme:
 hvor stor sannsynlighet det er for at volden fortsetter evt eskalerer og hva denne vurderingen
bygger på
 hva som må til for å forhindre nye voldsepisoder – og hva denne vurderingen bygger på
 om det er forsvarlig å la barnet forbli hjemme evt med hvilke tiltak – og hva denne
vurderingen bygger på, inkludert hvordan barnet vil oppleve å bli emosjonelt ivaretatt ut fra
sitt behov
 eller om barnet må plasseres
 Det skal da vurderes spesielt om det kan finnes forsvarlige tiltak i nettverket eller om en må
bruke et statlig tiltak – dokumentere vurderingene som her er gjort og hva de bygger på
2) Konkretisere arbeidsprosessen og ansvaret i eksisterende rutiner for å sikre
sammenheng mellom bekymringsmelding og undersøkelsesplan
I planen for avklaringsdagen skal koordinator for dagen



lage en samlet, skriftlig oppsummering av dagen med vurderingene som er gjort samt hva de
bygger på
oppsummere hvilke punkt som skal følges opp i den videre undersøkelsen. Disse skal
overføres til undersøkelsesplanen.

3) Barnets synspunkt skal konkretiseres i undersøkelsesrapport og tydelig
fremkomme i vurderingene og konklusjon etter undersøkelsen
I undersøkelsesrapporten skal det være et eget punkt som heter barnet synspunkt.
Her skal det tas med:
 Hva er barnets synspunkt?
 På hvilken måte er barnets synspunkt innhentet?

4

222




Hvordan er barnets synspunkt vektlagt og på hvilket grunnlag opp mot annen informasjon i
saken?
På hvilken måte har barnet fått en begrunnelse for de valg som er tatt?

I vurderingen skal det være et eget avsnitt som beskriver hvordan barnets synspunkt er vektlagt og
vurdert i forhold til annen informasjon i saken.
Det skal også gis en begrunnelse for hva som gjør at barnets synspunkt ikke kan tas fullt ut hensyn til
dersom det er tilfelle.

4) Konkretisere ansvarsfordeling mellom saksbehandler, teamledere og leder for
barneverntjenesten for å følge med på at barns synspunkt blir vektlagt
Saksbehandler skal som del av sitt arbeid følge opp disse nye punktene. Avdelingslederne kan først
godkjenne en undersøkelsesrapport når den er forsvarlig utfylt i.f.t. de over nevnte nye punktene. I
saker som skal til Fylkesnemnda er det leder for barneverntjenesten sitt ansvar å kvalitetssikre at disse
vurderingene er gjort og dokumentert.
Prosessen for undersøkelse i kvalitetssystemet skal sikres med en sjekkliste for hva avdelingsleder må
sikre før undersøkelsesrapporten kan godkjennes.
5) Konkretisere gjeldende rutiner for å sikre barnets medvirkning og tilbakemelding
til barnet
Som en del av «Mitt liv – prosjektet» skal det utarbeides rutiner for brukermedvirkning, hvordan barn
skal få reell innflytelse i eget liv, hvordan en skal tilbakemelde til barn etter undersøkelser, hvordan de
kan medvirke i valg av og gjennomføring av tiltak og ikke minst i evaluering av tiltak.
Gjennom prosjektet «Internveiledning og mentorordning» skal det lages system og innføres metodikk
for både saksarbeidet og egen barnevernfaglige yrkesutøvelse.
Det vil også bli iverksatt et arbeid for ytterligere å styrke og systematisere begynneropplæringen i
barneverntjenesten.
Dette arbeidet pågår i høst 2017.
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Svar på tilbakemelding

etter tilsyn med Askøy kommune

Vi viser til tilsynsrapport med tema kommunen sitt arbeid med meldeplikt til
bamevemstjenesten og bamevemtjenestens håndtering av meldinger og gjennomføring
undersøkelser.

av

Vi har mottatt brev med tilbakemelding på hva tjenestene vil gjøre for å rette opp i grunnlaget
for avvikene. Det følger av brevet at kommunen har satt i verk endel tiltak, det er blant annet
utarbeidet nye skriftlige rutiner og regelverket/veiledere er planlagt gjennomgått med
saksbehandlerne, og det er planlagt årlig fagdag med ansatte i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten, bamevemtjenesten og jurist.
Vi ber om å få leders vurdering av om de tiltak som er iverksatt virker som forutsatt. Da det
ikke fremgår av tilbakemeldingen hvordan leder vil foreta kontroller for å sjekke at
forholdene er i samsvar med lov ber vi også om at dette fremgår. Vi ber
om å få evalueringen tilsendt innen 5. desember 2017 og vil deretter ta stilling til om
tilsynet skal avsluttes.

Med hilsen

Øystein Breirem Jacobsen
seksjonsleder

Vibeke

Herskedal

seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Fylkesmannen i Hordaland
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen
Besøksadresse:

Statens
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HelseKontakt:

9, Bergen

Nettside:

Telefon: 55 57 20 00

og sosialavdelinga

www.fylkesmannen.no/melding
wwwfllkesmannen.no/hordaland
Org.nr:
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Kommunalavdeling levekår

20.09.2017

Notat
Sak nr.
2017/6449-1
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmann

Svar på Intensjonsforslag - Eldre sitt tilbud på Askøy
Intensjonsforslag 1 - omsorgstrappen:
Intensjonsforslag 14 - Eldre sitt tilbud på Askøy
Intensjonsforslag nr. 1 og 14 ses i sammenheng. Utvalget vil ha en sak på
intensjonsforslagene, samlet.
«Rådmannen skal utrede hvordan lokale eldresentre kan utvikles til å bli et
omsorgstilbud nederst i omsorgstrappen og hvordan kommunen kan støtte
opprettelsen og utvikling av slike.»
«Vi står foran en eldrebølge som vil treffe Askøy om noen år. For at de eldre skal ha et
godt tilbud på Askøy er det viktig at vi ser helhetlig på tilbudet for denne gruppen. Et
godt tilbud er ikke bare helsetjenester men også aktiviteter og dagtilbud. Det
utarbeides et notat om hvilke tilbud som er for eldre på Askøy og hvor man ser på
muligheten for blant annet eldresenter og møteplasser med tilrettelegging mellom
ulike tjenester for denne gruppen.»
Svar:
Askøy kommune drifter pr d.d. dagsenter på Kleppestø og Fromreide. Kleppestø dagsenter driver
også Miljøstua, som er et dagsenter for personer med en demensutvikling. Totalt har kommunen i
dag 177 dagsenterplasser pr. uke fordelt på disse 3 tilbudene.
Den kommunale dagsenterdriften er et forebyggende tiltak og skal bidra til at den eldre kan få
utsatt behovet for tjenester med økt ressursinnsats. ( jfr. Handlingsplan Morgendagens omsorg)
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Planen sier videre at dagens dagsentertilbud i liten grad fanger opp eldre som klarer seg selv,
men som har behov for møteplasser med andre i samme situasjon.
Det er viktig å kunne utvikle disse møteplassene i samarbeid med frivillige aktører.
Helse og omsorg har opprettet en koordinatorfunksjon for å skape et økt samarbeid med
frivillige. Koordinatorens oppgaver er bl.a. å formidle kontakt og samordne behov for tjenester
og frivillige aktører.
Oversikt over tilbud som er for eldre på Askøy:
Det er noen møteplasser, arrangementer i Askøy kommune som driftes av ulike aktører. Her er en
oversikt over noen. Listen er ikke fullstendig.
Ulike arrangementer finansiert med midler fra «den kulturelle spaserstokken».
Kirken arrangerer formiddagstreff en dag i uke.
Biblioteket arrangerer f.eks.: kulturell matpakke, strikke - kafé, datakurs for eldre med mer.
Pensjonistforeningen har et arrangement i Folkets Hus en formiddag i uken.
Det er tilbud om faste trimpartier og turer arrangert av turlaget og LHL
Det er ulike lag og organisasjoner som har arrangementer rettet mot eldre, men da mer sporadisk.
Helsebruksplan
Helsebruksplan som er under arbeid, skal bla si noe om hvor en ønsker å planlegge for ulike
aktiviteter og tjenester i Askøy kommune. I denne planen, vil en kunne se på muligheten for
eldresenter og/eller et aktivitetssenter hvor også eldre har sin plass.
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Spørrerunde 03.10.17- UFL

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
6/17

Saksbehandler: Marita Rasmussen Krossnes

Møtedato
03.10.2017

Arkivsaknr.: 2017/6513-1

Følgende spørsmål ble ubesvart i møtet 22.08.17:
Dag Erik Holmedal (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål til den 22.08:
- Hvilke tomter har kommunen ervervet i Myrane-området de siste årene?
- Hvilke/hvor mange tomter i området er regulert for offentlige formål, men eies av
private i dag?
Christine Tonning (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål til den 22.08:
Vedlikehold av kommunale bygg:
Det er ønskelig å få fakta om hvor lenge det er siden systematisk vedlikehold var gjennomført.
Når var dette sist budsjettert?
Kan vi få konkrete tall på prisen av vedlikehold på alle kommunale bygg? Hvert enkelt bygg
for seg.
Er der en plan/fastsatte midler til vedlikehold i fremtiden?
Miriam Haavik (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål til den 22.08:
Kan vi få en oversikt over innsparingstiltak og nye tiltak fra ca. 2010, innenfor
eldreomsorgen?
Følgende spørsmål ble innlevert i møtet 22.08.17:
Christine Tonning (AP) innleverte slikt skriftlig spørsmål:
 Kan en få en oversikt over kostnader til personell drift på Fenring legesenter/Askøy
legevakt? Hvilke yrker er ansatt?
 Kan en få en estimert kostnadsoversikt over drift av kun legevakt? Da er det tenkt at
legevakt ikke er tilknyttet legekontor.
 Er det behov for døgnåpen legevakt i henhold til innbyggertall? Pr. i dag er der ingen
daglegevakt, kun for øyeblikkelig hjelp.
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Christine Tonning (AP) innleverte slikt skriftlig spørsmål:
Har kommunen en konkret tiltaksplan på å håndtere utskrivningsklare pasienter fra sykehus?
Hvordan håndteres disse overbeleggene?
Hvordan kan den radikale økningen forklares?
Hvilke behov har kommune for å ivareta alle tjenestebrukere i denne saken?
Christine Tonning (AP) innleverte slikt skriftlig spørsmål:
Er det fokus på konsekvens av feilernæring hos de som mottar mat på institusjon og fra
hjemmetjenesten? En vet at feilernæring er svært vanlig.
Hvordan sikrer en næringsinnholdet i maten som serveres?
Innleverte spørsmål besvares muntlig i møtet 03.10.17
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