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Forespørsel om registrering i Nasjonalt Kolsregister (Register for pasienter med kronisk 

obstruktiv lungesykdom). 

 

Bakgrunn 

Dette er et spørsmål til deg om å la deg registrere i Nasjonalt kolsregister. Hensikten er å sikre 

dokumentasjon av behandlingsresultat. For å gi best mulig behandling og oppfølging er det 

behov for bedre kunnskap, ikke bare om tilstanden hos hver enkelt kolspasient, men om hele 

pasientgruppen. Nasjonalt kolsregister vil danne et viktig grunnlag for forskning om kols. For 

at behandlingstilbudet til pasientene skal bli best mulig, er både kvalitetssikring og forskning 

viktig og nødvendig. Å bli registrert i kolsregisteret er frivillig og krever informert samtykke, 

det betyr at du må undertegne en samtykkeerklæring før vi kan registrere deg i registeret. 

  

Registeret vil inneholde følgende opplysninger om deg: 

De opplysninger som inngår i registeret er navn og fødselsnummer og opplysninger om 

diagnoser og behandling som blir gitt. Andre opplysninger som registreres er innleggelse- og 

utskrivings-dato, høyde, vekt, røykevaner, blodprøvesvar, lungefunksjontester, livskvalitets-

score, medikamentbruk ved utreise, samt informasjon om influensavaksine/ rehablitering/ 

røykeavvenning kurs gitt ved utreise. 

 

Opplysningene innsamles ved at relevante opplysninger fra pasientjournalen din overføres 

til kolsregisteret. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og eier av registeret. 

Registrering av opplysninger skjer ved hjelp av datateknologi og er sikret mot innsyn fra 

uvedkommende. 

 

Opplysningene lagres permanent i elektronisk form. Behandlingen av opplysningene er 

godkjent av Datatilsynet etter Personopplysningslovens § 33. Alle innsamlede opplysninger 

behandles konfidensielt, og alle som arbeider med opplysninger fra registeret har taushetsplikt 

om forhold de får kjennskap til. Fagpersonene som behandler pasientgruppen kan få 

opplysninger fra registeret om de pasientene de selv har behandlet. 

 

Biobank 

Blodprøven (5 ml blod) som blir tatt og informasjonen utledet av dette materialet vil bli lagret 

i en forskningsbiobank ved Haukeland Universitetssykehus. Hvis du sier ja til å delta i 

studien, gir du også samtykke til at det biologiske materialet og analyseresultater inngår i 

biobanken. Professor Per Bakke er ansvarshavende for forskningsbiobanken. Biobanken 

planlegges å vare til 2030. Etter dette vil materiale og opplysninger bli destruert og slettet 

etter interne retningslinjer.  

 

Innsynsrett, endring og sletting av opplysninger  
Du har full rett til innsyn i hva som er registrert om deg, og til å få korrigert eventuelle feil. I 

tillegg kan du når som helst kreve at innsamlede prøver og opplysninger om deg blir slettet fra 

registeret, uten at du må oppi noen grunn. Sletting av data vil ikke innebære sletting fra 

anonymiserte forskningsfiler som allerede er benyttet i forskning. Det vil ikke ha noen 

betydning for ditt behandlingsopplegg dersom du velger å ikke la deg registrere, eller dersom 

du senere ønsker å trekke deg. 

 

 



 

 
 
 

Besøksadresse: Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65, Postadresse: Helse Bergen HF, Postboks 1, 5021 Bergen 
Telefon 55 97 3245, E-post: kolsregisteret@helse-bergen.no 

Foretaksnr. NO  983974724 mva. Internett: www.nasjonaltkolsregister.no 
 

Utlevering av opplysninger fra registeret vil bare skje til forskere i form av avidentifiserte 

oversikter. Det vil si at alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller 

andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og 

prøver gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til registeret som har 

adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg. For forskningsprosjekter kan det være 

aktuelt å i tillegg sammenstille informasjon fra registeret med andre opplysninger fra 

sykejournal og fra andre offentlige registre, som medisinsk fødselsregister, norsk 

pasientregister, kreftregisteret, reseptregisteret, registre under Statistisk Sentralbyrå, registre 

under Norsk arbeids og velferdsforvaltning (NAV), og dødsårsaksregisteret. Alle 

forskningsprosjekter må imidlertid forhåndsgodkjennes av Den regionale komité for 

medisinsk forskningsetikk og andre offentlige instanser som loven krever. 

 

Opplysningene vil kunne bli sammenstilt med opplysninger fra Norsk pasientregister for å 

beregne registerets dekningsgrad. 

 

Registeransvarlig:  Professor Per Bakke  

Haukeland Universitetssykehus, Lungeavdelingen. 

   Postboks 1, 5021 Bergen 

   Tlf: 55973245 

                               

ERKLÆRING OM SAMTYKKE 

 

Jeg har lest informasjonsskrivet ”forespørsel om registrering i Nasjonalt kolsregister”, og er 

gjort kjent med registerets formål, hvilke personopplysninger som skal registreres, hvor 

opplysningene skal hentes fra, hvordan utlevering av opplysninger skal foregå og hvilke 

rettigheter jeg har med hensyn til innsyn, endring og sletting av opplysninger i registeret. 

 

 

Jeg er kjent med at opplysninger hentes fra min journal, og at det kan bli tatt blodprøver til 

oppbevaring i en forskningsbiobank, som vil være en del av registeret. Innsamlede prøver og 

opplysninger vil bare bli brukt i kvalitetssikring av pasientbehandling og i forskning om kols.  

 

 

Jeg samtykker herved i at innsamlede prøver og opplysninger om meg som beskrevet i 

informasjonsskrivet inngår i Nasjonalt kolsregister. 

 

 

NAVN:____________________________________________________________________ 

( Bruk blokkbokstaver) 

 

Fødselsnummer:______________________________________________________________ 

( 11 siffer ) 

 

Dato:_____________ 

 

 

Underskrift 


