Informasjonsskriv og samtykkeerklæring
Til deg som skal opereres i underlivet
Norsk gynekologisk endoskopiregister er et
nasjonalt kvalitetsregister opprettet med
konsesjon fra Datatilsynet i 2013.
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har
som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på
diagnostikk og behandling i helsetjenesten.
Alle pasienter som blir endoskopisk operert
for gynekologiske tilstander og sykdommer
ved offentlige og private sykehus inviteres til
å delta.
Dine rettigheter:
Å bidra med opplysninger til registeret er
frivillig og baserer seg på ditt samtykke.
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet,
har du rett til:
 innsyn i hvilke personopplysninger som er
registrert om deg,
 å få rettet personopplysninger om deg,
 få slettet personopplysninger om deg,
 få utlevert en kopi av dine
personopplysninger, og
 å sende klage til personvernombudet eller
Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.
Hva registreres?
Ditt personnummer, navn, adresse,
opplysninger om utdanning, sivilstatus og
morsmål. Opplysninger om din operasjon,
opplysninger som tidligere operasjoner,
kroppsmasseindeks og diagnose. Registrering
av opplysninger skjer elektronisk etter
inngrepet ved det enkelte sykehus gjennom
kvalitetsregisterportalen
https://helseregister.no via Norsk Helsenett.
Kun autorisert sykehuspersonale (leger,
sykepleier og helsesekretærer) kan bli
registrert som brukere.
Enkelte vil få utdelt et spørreskjema før
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operasjon, og 1 år etter operasjon. Alle vil få
tilsendt et spørreskjema 4-8 uker etter
operasjon. Disse vil registreres inn av Norsk
gynekologiske endoskopiregister elektronisk
og deretter makuleres.
Hvem kan få tilgang til opplysningene?
De innsamlede opplysningene blir behandlet
konfidensielt, det vil si at bare personer som
jobber med registeret vil ha tilgang til disse.
Alle som har tilgang til opplysningene i
registeret har taushetsplikt.
Type operasjon vil bli sammenstilt med Norsk
pasientregister for å beregne registerets
dekningsgrad.
Opplysninger kan basert på ditt samtykke
deles med:
•
•
•
•

Medisinsk fødselsregister
Kreftregisteret
Registeret i statistisk sentralbyrå
Dødsårsaksregisteret

Avidentifiserte data kan brukes til forskning.
Det betyr at personentydige kjennetegn er
fjernet. Dersom du godtar at dine
opplysninger kan brukes til forskning,
samtykker du også til at du kan kontaktes på
nytt utenom kontroll.
Forskningsresultatene kan komme fremtidige
pasienter til nytte, og vil bli publisert i
medisinske tidsskrifter i inn- og utland.
Lagring av data
Administrerende direktør ved Sykehuset i
Vestfold HF er databehandlingsansvarlig.
Daglig leder for Norsk gynekologisk
endoskopiregister har det utøvende,
administrative og daglige forvaltningsansvar
for registeret.
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Hvor kan jeg finne ut mer?
Mere informasjon om registeret finner du på
registerets hjemmeside: www.siv.no/nger



Hvis du har spørsmål, eller ønsker å benytte
deg av dine rettigheter kan du ta direkte
kontakt med:

Med vennlig hilsen



Sykehuset i Vestfold HF ved Norsk
gynekologisk endoskopiregister:
NGER@siv.no
tlf. +47 906 14 685

Vårt personvernombud: PVO@siv.no
Tlf. +47 33 34 20 00

Toril Råknes
Daglig leder
Norsk gynekologisk endoskopiregister

________________________________________________________________________________
Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt informasjon, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til at mine
opplysninger registreres i Norsk gynekologisk endoskopiregister og at de registrerte data brukes til
kvalitetssikring og forskning.
Dato:

Underskrift:

Med blokkbokstaver:
Etternavn:
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Fødselsdato:
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