DISPENSASJON FRA TAUSHETSPLIKT
1. Generell informasjon
Generell informasjon
-

Navn på forskningsprosjektet*
Oppgi hvem forskningsprosjektet er initiert av:

Behandlingsansvarlig enhet
-

Forskningsinstitusjon*
Navn på leder av institusjonen
Adresse
Postnummer
Poststed
E-postadresse
Telefonnummer

2. Kontaktopplysninger
Søkers navn og kontaktopplysninger
Prosjektleder
-

Navn på den personen som er ansvarlig for forskningsprosjektet*
Telefonnummer*
Adresse*
Postnummer*
Poststed*
E-postadresse*

Søknadens kontaktperson er en annen enn prosjektleder/søker er student
Dersom søker er en student, se veileder for utfylling.
-

Navn på kontaktperson/student*
Telefonnummer*
Adresse*
Postnummer*
Poststed*
E-postadresse*

Fyll ut informasjon om alle andre prosjektdeltagere som skal ha tilgang til de
taushetsbelagte opplysningene
-Navn/tittel /enhet
3. Om forskningsprosjektet
Formål og problemstilling

-

Oppgi forskningsprosjektets problemstilling*:
Oppgi forskningsprosjektets formål/nytteverdi*:

Vedlegg: Last opp prosjektbeskrivelse *
Prosjektperiode
-

Oppgi forskningsprosjektets start- og sluttdato*:
Oppgi når det ikke lenger vil være behov for de taushetsbelagte opplysningene:

Kryss av:
De taushetsbelagte opplysningene skal beholdes lenger enn forskningsprosjektets
sluttdato
De taushetsbelagte opplysningene skal ikke beholdes lenger enn
forskningsprosjektets sluttdato
Dersom de taushetsbelagte opplysningene skal beholdes lenger enn sluttdato for
forskningsprosjektet, ber vi om en redegjørelse for hvorfor det er behov for å beholde
dem lenger:
4. Informasjon om opplysninger som ønskes utlevert
-

Oppgi hvilke opplysninger som ønskes utlevert på variabelnivå, og hvem som skal
utlevere dataene: *

Last opp vedlegg
Formål
Beskriv hvorfor det er nødvendig å innhente aktuelle data for å oppnå formålet med
forskningen:
Taushetsbelagte opplysninger
Beskriv hvorfor det er nødvendig å innhente aktuell data for å oppnå formålet med
forskningen:
Særlige kategorier av personopplysninger
Angi hvilke opplysninger som eventuelt faller innenfor særlige kategorier av
personopplysninger (etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk
overbevisning, helseforhold, seksuelle forhold mm.), jf. GDPR art. 9.1:
Utvalg
-

Beskriv hvilket utvalg av personer som inngår i forskningsprosjektet, samt andre
kriterier som kjennetegner utvalget (tidspunkt/periode/årgang/geografi mm.)

5. Behandling av de taushetsbelagte opplysningene
De taushetsbelagte opplysningene som skal behandles i forskningsprosjektet er:
-

Direkte identifiserende opplysninger (for eksempel fødselsnummer, navn)
Avidentifiserte/pseudonymiserte opplysninger (indirekte identifiserbare ved for
eksempel bruk av løpenummer eller andre opplysninger som kan knyttes til
enkeltpersoner)
Anonymiserte opplysninger (opplysningene gjøres anonyme slik at enhver teoretisk
mulighet til å indirekte koble opplysninger til individ fjernes på en irreversibel måte)

- Oppgi en begrunnelse for at opplysningene må behandles med identifikasjon:
- Oppgi hvilke tiltak som skal gjøres for å unngå indirekte identifisering i
forskningsprosjektet:
Lagring og oppbevaring
Gi en beskrivelse av lagring og oppbevaring av datamaterialet i forskningsprosjektet: *
6. Kobling av taushetsbelagte opplysninger
Oppgi om de taushetsbelagte opplysningene som ønskes utlevert skal kobles på andre
opplysninger:
Ja
Nei
-

Oppgi hvilke data de taushetsbelagte opplysningene skal kobles mot:
Oppgi hvem som skal foreta koblingen:
Oppgi hvem som skal oppbevare koblingsnøkkel:

7. Godkjenninger av behandlingen
-

Prosjektet er meldt til personvernombud/NSD
Prosjektet må forhåndsgodkjennes av Regional komité for medisinsk forskning (REK).
Prosjektet er forhåndsdrøftet med Datatilsynet pga. høy risiko, jf. GDPR art 36.

-

Last opp godkjenning/svar fra personvernombud/NSD, regional komite for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk, eller lignende organ

8.

Vedlegg og Eventuelle utfyllende opplysninger
Mulighet for opplasting av andre aktuelle dokument
Kommentarfelt

