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Informasjonsskriv om Norsk intensivregister 
 

Dette er et skriv til deg med informasjon om hvordan opplysninger om deg samles inn og behandles i Norsk 

Intensivregister (NIR). Vi ber om at du tar deg tid til å lese gjennom dette skrivet og tar kontakt med din behandler 

eller NIR dersom det er noe du lurer på.  

 

Hvorfor får jeg dette informasjonsskrivet?  

Du får dette informasjonsskrivet fordi du, eller en som du er pårørende til, får eller har fått intensivbehandling på et 

sykehus i Norge. Opplysninger om intensivopphold rapporteres til NIR. I skrivet finner du informasjon om hvordan 

NIR behandler opplysningene om deg, hvilke rettigheter du har, og hvordan du kan gjøre bruk av dine rettigheter.   

 

Hva må jeg gjøre? 

Du trenger ikke foreta deg noe med mindre du ønsker å reservere deg mot at NIR samler inn opplysninger om deg, 

ønsker innsyn i opplysninger, eller retting/sletting av opplysninger. Se under for mer informasjon om dette. 

 

Hva er norsk intensivregister? 

Norsk intensivregister (NIR) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som samler opplysninger om intensivopphold 

på sykehus i Norge. Formålet til NIR er å rapportere om aktiviteten ved norske intensivenheter, bidra til å sikre 

kvalitet i virksomheten, og bidra til forskning på intensivbehandling. Helse Bergen HF er dataansvarlig, og sørger for 

at person- og helseopplysninger i registeret behandles på en trygg måte og i samsvar med krav til 

personopplysningsvern og taushetsplikt. Forskrift for medisinske kvalitetsregistre regulerer hvordan NIR drives. 

 

Hvilke opplysninger finnes om meg i Norsk intensivregister? 

NIR inneholder opplysninger om intensivoppholdet ditt. Eksempler på informasjon i registeret er liggetid på intensiv, 

tidligere og aktuell helsetilstand, årsaker til innleggelse på intensiv, relevante diagnosekoder, intensivtiltak og 

overlevelse. I etterkant av intensivoppholdet kan du bli kontaktet for å svare på spørsmål. For å sikre at opplysninger i 

NIR er korrekte, og for at det skal være mulig å sammenstille data i NIR med data i andre registre, er opplysningene 

koblet til personidentitet. Opplysningene om deg oppbevares og brukes så lenge formålet tilsier det, i samsvar med 

gjeldende lover og forskrifter og med respekt for personvernet. Du kan finne mer informasjon om Norsk 

intensivregister på nettsidene våre: https://helse-bergen.no/norsk-intensivregister-nir 

 

Hva skjer med opplysningene om meg? 

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i rapporter fra NIR. Dine personopplysninger kan kun bli utlevert dersom 

det foreligger gyldig godkjenning i tråd med regelverket, eller de kan bli sammenstilt med opplysninger i andre 

registre. Dine personopplysninger kan  i noen tilfeller utleveres over landegrenser, også til land der personvernreglene 

er svakere enn i Norge. I så fall kreves garanti om at dine opplysninger ivaretas i tråd med det europeiske regelverket. 

 

Mine rettigheter til reservasjon, innsyn, retting og sletting. 

Dersom du ikke ønsker at opplysninger om deg lagres i NIR, kan du når som helst, uten grunn, reservere deg. Du kan 

også be om innsyn i opplysningene som er lagret om deg, og om retting og/eller sletting av opplysninger. Dette får 

ingen konsekvens for behandlingen du mottar. Ta i så fall selv, eller ved hjelp av pårørende, kontakt med 

intensivavdelingen du var innlagt ved på nummeret under. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte lokal 

intensivavdeling eller Norsk intensivregister direkte. Informasjon om dine rettigheter og friheter med hensyn til 

personvern kan du få ved å kontakte personvernombudet i 

Helse Bergen HF på telefon 55975000 eller på epost 

postmottak@helse-bergen.no.  Dersom du mener at dine 

rettigheter ikke er ivaretatt kan du klage til Helse Bergen HF. 

Du kan også sette frem klage til Datatilsynet. 
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