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1. Behandling av personopplysninger i prosjektet 

1.1 Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Beskriv formålet med behandlingen av personopplysningene. Formålene skal være spesifikke, 
uttrykkelig angitte og berettigede. For forskning innebærer det at det må formuleres konkrete 
forskningsspørsmål som skal besvares gjennom bruken av opplysningene.  
Prosjektbeskrivelse/forskningsprotokoll skal vedlegges. 

Hensikten med prosjektet er å undersøke alle i Akershus som ble født i 1950 med tanke på forekomst 
av atrieflimmer og andre hjerte-/karsykdommer. I tillegg vil forekomst av nær beslektede tilstander 
som diabetes (sukkersyke), lungesykdom, nyresykdom og andre risikofaktorer for hjerte-/karsykdom 
bli undersøkt. Vi vil også undersøke om spesielle hjerteundersøkelser eller blodprøver kan forutsi 
hvem som senere utvikler disse tilstander. Se Vedlegg 1 – “Akershus Cardiac Examination Study 1950 
(ACE 1950) Study Protocol” for detaljer. 

 

1.2 Datakilder 
Kryss av for om det skal innhentes nye personopplysninger (egen datainnsamling) og/eller allerede 
registrerte opplysninger, og spesifiser i feltet under. 

☒ Egen datainnsamling (prosjektet vil innhente direkte fra den opplysningen(e) gjelder) 
☒ Lovbestemte helseregistre (helseregisterloven § 11) 
☒ Helseundersøkelser (eksisterende)   
☐ Kvalitetsregistre 
☒ Pasientjournal 
☒ Folkeregisteret 
☐ SSB 
☐ Internett 
☐ Annet  
Spesifisering av datakildene det er krysset av for, og beskriv kobling dersom dette er relevant: 

• Folkeregisteret: Identiteten til alle personer bosatt i Akershus fylke 1.11.2011 ble innhentet 
fra Folkeregisteret.  

• Egen datainnsamling: Er gjennomført hos alle som har samtykket i å delta i undersøkelsen.  
• Lovbestemte helseregistre: Det kan søkes og innhentes data fra lovbestemte helseregistre iht 

helseregisterloven § 11 (Dødsårsaksregisteret, Forsvarets helseregister, Norsk pasientregister 
og Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser) for alle som har samtykket i å delta i 
undersøkelsen. 

• Pasientjournal: Innhenting av opplysninger fra pasientjournal er gjennomført hos alle som 
har samtykket i å delta i undersøkelsen. 

• Helseundersøkelser: Det er gjort en kobling mellom data fra Statens helseundersøkelser (40-
års-undersøkelsene) for alle deltagere som har deltatt i ACE 1950 og Statens 
helseundersøkelser. 

_________________________________________________________________________________ 
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1.3 Registrerte 
Registrerte er den/de opplysningene gjelder, ofte kalt prosjektdeltakere. 

Kryss av for hvilke kategorier av registrerte det skal behandles opplysninger om. 

☐ Elever/studenter/barnehagebarn  

☐ Pasienter/klienter/brukere   

☐ Barn, spesifiser aldersgrupper 

☐ 0-13 ☐ 13-16 ☐ 16-18 

☐ Pårørende 

☐ Etniske minoriteter 

☐ Avdøde 

☒ Annet (spesifiser under) 

Beskriv utvalget, eventuelt underutvalg, og antall:  

Alle 5827 innbyggere født i 1950 og bosatt i Akershus fylke pr. 01.11.2011 ble forespurt, og 3 706 er 
inkludert i studien. 
_________________________________________________________________________________ 

1.4 Kategorier av personopplysninger 
Kryss av for hvilke kategorier personopplysninger som vil behandles i prosjektet.  

Kategorier av personopplysninger 
☒ Navn 

☒ Adresse  

☒ Fødselsdato  

☒ Fødselsnummer (11 siffer)  

☒ Andre opplysninger, for eksempel telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, demografiske 
variabler, sosioøkonomi (utdanning, inntekt, yrke), familiestatus 

Særlige kategorier av personopplysninger (tidligere kalt sensitive opplysninger) 
☒ Rasemessig eller etnisk bakgrunn 

☐ Politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning 

☐ At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling 

☐ Seksuelle forhold 
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☐ Medlemskap i fagforeninger  

☐ Biometri 

☒ Helseforhold:  

☒Diagnoser  

☒ Legemiddelbruk  

☒ Kognitive evner  

☒ Genetikk 

☒ Annet, spesifiser under 

 
Spesifisering av hvilke opplysninger og nivå på variabler:  
 
Se Vedlegg 2: Data variables in the ACE 1950 Study 
 

 

1.5 Behandling av personopplysninger 
Med «behandling» menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med 
personopplysninger. Kryss av for hva som skal gjøres med personopplysningene i prosjektet og 
eventuelt spesifiser. Behandlingene må være i samsvar med det oppgitte formål.  

☒ Innsamling 

☒ Lagring 

☒ Sammenstilling, kobling 

☒ Analysering 

☒ Utlevering ved overføring 

☒ Tilgjengeliggjøring 

☒ Gjenfinning (for eksempel ved planlagt tilbakemelding til de registrerte) 

☒ Sletting, anonymisering 

☐ Annen bruk (spesifiser under) 
 
 

1.6 Lagringssted og lagringsmedier 
Angi hvor og hvordan personopplysninger skal lagres og håndteres. 

☒ Tjenester for Sensitive Data (TSD) 

☒ Sikker sone (forskersone på K:sensitivt) 

☒ Kryptert minnepinne 

☐ Annet, spesifiser:  

Eventuelt spesifiser lagringen av personopplysningene: 
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Se Vedlegg 3: ACE 1950 Databehandlingsplan 
_________________________________________________________________________________ 

 

1.7 Dataansvarlig, datatilgang og databehandlere 
1.7.1 Dataansvarlig og personer med datatilgang 

 

Delegert dataansvarlig: 

Prosjektleder Arnljot Tveit 
________________________________________________________________________________ 

Følgende prosjektmedarbeidere vil ha tilgang til alle data på TSD: 

Navn Rolle/funksjon Virksomhet 

Arnljot Tveit Prosjektleder Vestre Viken HF 

Helge Røsjø Co-prosjektleder Ahus 

Trygve Berge Prosjektkoordinator/forsker Vestre Viken HF 

Torbjørn Omland Forsker Ahus 

Kjetil Steine Forsker Ahus 

Magnus Lyngbakken Forsker Ahus 

 

Følgende prosjektmedarbeidere vil ha begrenset tilgang til relevante data på TSD: 

Navn Rolle/funksjon Virksomhet 

Steve Enger Prosjektmedarbeider Vestre Viken HF 

Ingrid E. Christophersen Forsker Vestre Viken HF 

Peter S. Rønningen Stipendiat Vestre Viken HF 

Magnar Solberg Stipendiat Vestre Viken HF 

Håkon Ihle-Hansen Forsker Vestre Viken HF 

Ståle Nygård Statistiker Vestre Viken HF 

Marte Meyer Walle-
Hansen 

Stipendiat Vestre Viken HF 

Anupam Chandra Prosjektmedarbeider Ahus 

Brede Kvisvik Forsker Ahus 

Cindhya Sithravel Prosjektmedarbeider Ahus 
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Navn Rolle/funksjon Virksomhet 

Erika N. Aagaard Stipendiat Ahus 

Gunnar Einvik Forsker Ahus 

Kari Anne Sveen Forsker Ahus 

Nina F. Caspersen Stipendiat Ahus 

Peder L. Myhre Forsker Ahus 

Thea Vigen Stipendiat Ahus 

Siri Heck Forsker Ahus 

Tryggve Storås Fysiker Ahus/UiO 

Thakshani Wimalanathan Stipendiat Ahus 

Michael Paus Stipendiat Ahus 

Joanna Sulkowska Stipendiat Ahus 

 

Følgende prosjektmedarbeidere og annet personell vil ha begrenset tilgang til data på 
forskningsområdet i Vestre Viken eller sikker sone på Ahus i forbindelse med datainnhenting: 
 

Navn Rolle/funksjon Virksomhet 

Sophia Onarheim Prosjektmedarbeider Vestre Viken HF 

Kristine Seland 
Folkenborg 

Prosjektmedarbeider Vestre Viken HF 

Vigdis Bache Semb Prosjektmedarbeider Vestre Viken HF 

Mohammad Osman 
Pervez 

Prosjektmedarbeider Ahus 

Jon Brynildsen Prosjektmedarbeider Ahus 

Eivind Bjørkan Orstad Prosjektmedarbeider Ahus 

Marit Holmefjord 
Pedersen 

Prosjektmedarbeider Ahus 

Tore Gundersen Datafangst Ahus 

 

Følgende prosjektmedarbeidere vil ha begrenset tilgang til data på TSD i egen prosjektmappe 
beregnet for lagring og analyse av MR-bilder av hjertet (TSD prosjekt p922 mricor - Siri Heck 
ansvarlig): 
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Navn Rolle/funksjon Virksomhet 

Woldegabriel M. 
Woldegabriel 

MR Radiograf  Ahus 

Alexander Refsum 
Jensenius 

Prosjektmedarbeider MR Universitetet i Oslo 

Bálint Laczkó Prosjektmedarbeider MR Ahus 

 

Hvordan skal medarbeiderne få tilgang til data? 

Medarbeiderne får tilgang til data 1) på TSD der man får tilgang til aktuell(e) undermappe(r) etter 
bestilling fra prosjektleder, og/eller 2) på forskningsområdet i Vestre Viken eller sikker sone ved Ahus 
der man følger vanlige rutiner for tilgangsstyring. 

Dersom personopplysninger skal overføres eller på annen måte deles med ekstern institusjon, må 
punkt 1.7.2 fylles ut. (Unntak ved bruk av TSD eller liknende hvor eksterne ikke har mulighet for lokal 
lagring.) 

 

1.7.2 Databehandler             
Følgende virksomheter vil fungere som databehandlere i prosjektet. 

Dersom det benyttes databehandler(e), fyll inn informasjon: 

Virksomhet Rolle/funksjon Land 

Akershus 
universitetssykehus 

Samarbeidspartner. Inklusjon og 
undersøkelse av deltagere. 
Biomarkøranalyser i blod. 

Norge 

Universitetet i Oslo Datalagring i Tjeneste for Sensitive 
Data (TSD) 

Norge 

Myrens verksted Oppbevaring av blodprøver. Norge 

Norges tekniske og 
naturvitenskapelige 
universitet 

Genotype analyser av 
fullblodprøver. Oppbevaring av ett 
sett med fullblodprøver. 

Norge 

Aalborg University 
Hospital, Lipidklinikken, 
Kardiologisk Afdeling * 

Analyser av fettsyrer i blodprøver. Danmark 

Merck Millipore 
laboratory, Hayward * 

Analyser av cMyC USA 

Lund University, Lund ** EKG-analyser. Sverige 

* = Databehandlingen er ferdig og avsluttet 
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** = Databehandlingen er planlagt, men ikke startet 

 

Hvordan skal personopplysninger utleveres til ekstern institusjon? 

Biologisk materiale sendes fysisk med bud. Data overføres med kryptert minnebrikke eller harddisk, 
alternativt sikker overføring over internett (secure transfer). 

_____________________________________________________________________________ 

For hver databehandler skal det godtgjøres at de gir tilstrekkelige garantier for at behandlingen 
oppfyller kravene i personvernforordningen og vern av den registrertes rettigheter. 

For databehandler(e) er følgende oppfylt: 

☒ Databehandleravtale som oppfyller forordningens krav  

☐ Mottatt og gjennomgått ROS (vedlegges)  

☐ Mottatt beskrivelse av tekniske og organisatoriske tiltak 

☐ Mottatt oversikt over underleverandører 

 

Hvis man benytter databehandlere, er det viktig at disse selv bidrar med informasjon om blant annet 
personopplysningsvern/informasjonssikkerhet, og kontakten bør beskrives. Er databehandlerne 
involvert i personvernkonsekvensvurderingen? Beskriv hvordan databehandler(e) har vært involvert: 

Ahus har deltatt i DPIA teamet (prosjektmedarbeider Magnus Lyngbakken) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

1.7.3 Overføring av personopplysninger til andre land og/eller internasjonale organisasjoner 
Skal personopplysninger utleveres til personer/institusjoner utenfor Norge (Ja/Nei)?  Ja. 

Skal personopplysninger føres til tredjeland (utenfor EU/EØS) og/eller internasjonale organisasjoner 
Ja ☐   Nei ☒     

Dersom Ja:  

_________________________________________________________________________ 

I den grad personopplysninger skal overføres til land utenfor EØS-området eller internasjonale 
organisasjoner, må det beskrives hvordan pliktene etter kapittel V i personvernforordningen skal 
oppfylles.  

Overføringene vil skje på følgende grunnlag: 

☐ Beslutning om at det aktuelle land har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå 

☐ Overføringen er omfattet av nødvendige garantier, slik som EUs standardavtaler (SCC) 
med tilleggstiltak, beskriv under: 
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________________________________________________________________________ 
☐ Overføringen er underlagt bindende virksomhetsregler: 
_________________________________________________________________________ 
☐ Unntak for særlige situasjoner, beskriv under 

_________________________________________________________________________ 

Hva er rettslig grunnlag for overføring utenfor EØS? 

Redegjør for hvordan personopplysningene overføres og lagres ut av Norge: 

Deltagernes samtykke beskriver at data eller materiale kan blir overført utenfor EØS for å oppfylle 
studiens formål, og hver slik overføring vil bli vurdert av REK og Vestre Vikens personvernombud før 
overføring igangsettes. Det vil i tillegg etableres et rettslig overføringsgrunnlag etter 
personvernforordningen kapittel V. Særlig aktuelt er artikkel 46 nr. 2 bokstav c) om inngåelse av 
avtaleverket SCC og etablering av tilleggstiltak iht. Schrems II dommen. 
________________________________________________________________________________ 

1.8 Adferdsnormer 
Godkjente adferdsnormer for den aktuelle behandling, f.eks. NORMEN 
https://ehelse.no/Documents/Normen/Publisering/Normen%205.3.pdf 

eller BBMRI Code of Conduct, skal angis, og det skal opplyses om de vil følges i behandlingen av 
personopplysninger i prosjektet.  

Oppgi dersom adferdsnorm skal følges i behandlingen av personopplysninger: 

Prosjektet følger Norm for personvern og informasjonssikkerhet, versjon 5.3; 
https://ehelse.no/Documents/Normen/Publisering/Normen%205.3.pdf 

_______________________________________________________________________________ 

2 Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger  
2.1 Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger  
 

 

☒ 1. Den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere 
spesifikke formål. Kopi av samtykkeerklæring og informasjonsskriv vedlagt (Vedlegg 4). 
 
 
☐ 2. Behandlingen er nødvendig for 
 

☐ a) å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, 
 
☐ b) å utøve offentlig myndighet som sykehuset er pålagt, 
 
☐ c) at Vestre Viken skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse. 

https://ehelse.no/Documents/Normen/Publisering/Normen%205.3.pdf
https://ehelse.no/Documents/Normen/Publisering/Normen%205.3.pdf
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Ved a) eller c), er det tilleggskrav om supplerende rettsgrunnlag (f. eks. lovhjemlet vedtak fra REK 
eller Helsedirektoratet, lov- eller forskriftsbestemmelse) og om i så fall må ett av følgende fylles ut  

 
☐ I. Behandlingen av personopplysninger forutsetter dispensasjon eller unntak fra 
taushetsplikt fra Helsedirektoratet eller REK etter helsepersonelloven eller 
helseforskningsloven. Det er søkt om slikt vedtak, og vedtaket vedlegges 
personvernkonsekvensvurderingen når vedtaket foreligger. 
 
☐ II. Behandlingen av personopplysninger forutsetter vedtak om tilgjengeliggjøring 
av indirekte identifiserbare helseopplysninger fra lovbestemte helseregistre etter 
helseregisterloven. Det søkes om utlevering og vedtaket vedlegges 
personvernkonsekvensvurderingen når vedtaket foreligger.  

 
☐ III. Behandlingen av personopplysninger faller inn under forskrift om 
befolkningsbaserte helseundersøkelser.  

 
☐ IV. Behandling av personopplysninger til forskning i henhold til 
personopplysningsloven § 8. 

 

☐ V. Annet. Lov- eller forskriftshjemmel må angis og eventuelt begrunnes nærmere: 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 

☐ 3. Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av …. 
eller en tredjepart, gitt at hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne 
interessen.  
 

2.2 Rettslig grunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger  
Gjelder behandlingen av særlige kategorier av personopplysninger, jf. punkt 1.4 må det i tillegg angis 
om behandling av slike opplysninger er omfattet av unntakene i personvernforordningen artikkel 9: 

☒ 1. Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandlingen av særlige kategorier av 
personopplysninger. Kopi av samtykkeerklæring og informasjonsskriv vedlagt (Vedlegg 4). 

 
☐ 2. Behandlingen av særlige kategorier opplysninger er nødvendig for vitenskapelig forskning på 
grunnlag av (f. eks. lovhjemlet vedtak, lov- eller forskriftsbestemmelse): 
 

☐ a) Lovhjemlet vedtak, lov- eller forskriftshjemmel, se avkrysning i punkt 2.1, nr. 2 c. 
 

☐ b) Samfunnets interesse i at behandlingen finner sted overstiger klart ulempene for den 
enkelte, og vilkårene i personopplysningsloven § 9 er oppfylt.  

 
☐ c) Annet. Lov- eller forskriftshjemmel må angis og eventuelt begrunnes nærmere: 



 
 

ACE 1950 DPIA 12  Versjon 4 – 07.11.22 

 
____________________________________________________________________ 

 
☐ 3. Behandlingen av særlige kategorier av opplysninger er nødvendig til annet formål enn 
forskning. Riktig henvisning til forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b) tom. bokstav i) må angis, og 
ved tilleggskrav om regulering i nasjonal rett må også lov eller forskriftshjemmel presiseres:  
 
__________________________________________________________________________ 

2.3 Formålsbegrensning og dataminimering 
Formålet med behandlingen er oppgitt i punkt 1.1. Personopplysningene som behandles, skal være 
adekvate, relevante, nødvendige og begrenset til det som er nødvendig for formålene.  

Følgende tiltak planlegges for å sikre dataminimering: 

1. Presis formulering av de problemstillinger som skal undersøkes. Tilgang til forskningsdata 
krever at det foreligger en statistisk analyseplan med spesifisering av hvilke data som skal 
analyseres. Analyseplanen skal godkjennes av styringskomiteen før tilgang til data gis. 

2. Bestilling av et minimum av variable som er relevante for å undersøke disse 
problemstillingene. 

____________________________________________________________________________ 

 
2.4 Lagring 
Lagringstid skal beskrives og begrunnes. 

Prosjektleder må ta stilling til hvor lenge det vil være behov for behandling av personopplysningene: 

☒ Forhåndsfastsatte slettedatoer (spesifiser, og begrunn med tid for analyse, etterfølgende 
oppbevaring for dokumentasjon/arkivformål). 

☐ Tidsbegrenset, men uten fastsatt dato (angi kriterier for fastsetting av varighet) 

Her må det fastsettes en foreløpig slettedato eller dato for ny vurdering av behov for videre 
oppbevaring. 
 

Spesifiser lagringstid og dato for sletting/anonymisering: 

Data lagres til prosjektslutt 31.12.2050 i henhold til opprinnelig søknad og REKs godkjenning. REK vil 
bli kontaktet før sletting, og hvis REK anbefaler forlenget oppbevaringstid vil dette blir gjort i samråd 
med personvernombud. 

 

2.5 De registrertes rettigheter  

2.5.1 Samtykke   
Dette punktet gjelder for de prosjektene hvor det skal innhentes eget samtykke eller benyttes 
opplysninger fra allerede innsamlede befolkningsbaserte helseundersøkelser. 
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Spesifiser og vurder prosess for innhenting av samtykke:  

Skriftlig informasjon om prosjektet ble sendt per post til alle personer i Akershus fylke som 
tilfredsstilte inklusjonskriteriene, basert på uttrekk fra folkeregisteret. Personer som ikke besvarte den 
første henvendelsen mottok et nytt brev etter 6 uker, og hvis de ikke svarte på denne heller ble de 
oppringt. 

Enkelte deltagere studien blir forespurt om å delta i substudier (delstudier), og da mottar de separat, 
forkortet, skriftlig forespørsel om de ønsker å delta i substudien (se vedlegg).  

_________________________________________________________________________ 

Samtykkeerklæring skal vedlegges.  

2.5.2 Informasjon om behandlingen 
Det må beskrives hvordan informasjon om behandling av personopplysninger vil gis til de registrerte. 
Informasjonsplikten gjelder for alle forskningsprosjekter uavhengig om de er samtykkebaserte eller 
det kun benyttes registerdata. 

Informasjonen gis på følgende måte(r): 

☒ Informasjonsskriv i forbindelse med samtykke (vedlegges) 

☒ Informasjon på nett 

☒ Nyhetsbrev 

☒ Brev 

☐ E-post 

☐ Individuell informasjon per e-post eller brev 

☐ Sosiale medier 

☐ Offentlig informasjonskampanje 

☐ Annet, spesifiser: 

_________________________________________________________________________________ 

Utarbeidet informasjonsmateriell skal vedlegges (eller lenke til informasjon på nett)  

www.ace1950.no 

2.5.3 Rett til innsyn, behandlingsbegrensning, retting, sletting og portabilitet 
Hvilke virkemidler er etablert for å ivareta de registrertes rett til innsyn, innsigelser 
(behandlingsbegrensning), retting og sletting og (eventuelt) hvordan retten til dataportabilitet 
oppfylles, samt hvordan eventuelle krav som dataansvarlig mottar vil følges opp overfor 
databehandlere. For de prosjektene som ikke har direkte personidentifiserbare data eller tilgang til 
koblingsnøkkel, skal henvendelser henvises til forvalter av eventuell koblingsnøkkel.  

Følgende virkemidler etablert: 
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☒ Kontaktinformasjon for innsynskrav – skal stå i informasjonsskriv 

☐ Skjema for å be om innsyn – kan utarbeides for forskningsprosjektet med egen innsamling 

☐ Retningslinje for behandling av innsynskrav –  

☐ Retningslinje for retting og sletting –  

☒ Mal for standardsvar –  

☐ Script for uttrekk av opplysninger på individnivå - dette kan utarbeides ved planlagt 
tilbakemelding til deltakere eksempelvis om analyseresultat 

☒ Databehandleravtale med klausuler som sikrer de registrertes rettigheter – aktuelt ved bruk av 
databehandler(e) 

☐ Annet, spesifiser under 

 

2.5.4 Ivaretakelse av de registrertes rettigheter og friheter 
Vurder hvordan de registrertes konkrete rettigheter i forhold til forordningens artikler 12-22 er 
ivaretatt. Spesifikt gjelder dette den registrertes rett til: 

- klar og tydelig informasjon med adekvat innhold til riktig tidspunkt,  
- innsyn, retting, sletting 
- begrensning av databehandling  
- å bli underrettet om retting, sletting, begrensning av databehandling 
- dataportabilitet (hente ut data om seg selv og overføre til annen behandlingsansvarlig) 
- å protestere mot behandling av personopplysninger 
- ikke å være gjenstand for avgjørelser utelukkende basert på automatisert behandling 

 
Vi vurderer at de registrertes rettigheter er adekvat ivaretatt, og i tillegg til tidligere informasjon 
utarbeides oppdatert informasjon om de registrertes rettigheter som sendes ut med nyhetsbrev til 
alle deltagere i 2019 med henvisning til prosjektets hjemmeside. 
__________________________________________________________________________________ 

 
Vurder hvordan de registrertes friheter etter blant annet Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen (EMK) (retten til privatliv, kommunikasjonsvern, ytringsfrihet, tanke-, 
tros- og religionsfrihet, retten til ikke å bli diskriminert) er tatt hensyn til. 

__________________________________________________________________________________ 

3 Personvern, risikoanalyse og tiltak 
Vurdering av risiko for de registrertes rettigheter og friheter, og planlagte tiltak for å håndtere 
risikoene. 

3.1 Medbestemmelse, åpenhet, forutsigbarhet 
3.1.2 Vurdering av risiko.  



 
 

ACE 1950 DPIA 15  Versjon 4 – 07.11.22 

Vurderingen skal gjøres fra de registrertes perspektiv for hver risiko.  Type risiko er eksemplifisert 
under. Beskriv eventuell risiko, risikoens opprinnelse, art, særegenhet og alvorlighetsgrad. 

• Manglende reell medbestemmelse (den registrerte har ikke et valg, får ikke informasjon, får 
ikke innsyn osv.)  

• Manglende reell åpenhet (virksomheten evner ikke å forklare komplekse behandlinger eller 
forventet resultat ved sammenstilling av personopplysninger med andre datasett osv.) 

• Manglende forutsigbarhet ved behandlingen (behandlingen er utenfor det den registrerte vil 
forvente osv.) 

Medbestemmelse:  

Vi oppfatter at de registrerte har reell medbestemmelse, i det all aktivitet i prosjektet er frivillig og 
basert på informert samtykke, og det gis innsyn i egne data. Det innhentes nytt samtykke for 
deltagelse i substudier. 

Åpenhet:  

Vi har i deltagerinformasjonen beskrevet hvordan komplekse behandlinger eller sammenstilling av 
data kan bli utført, og søker REK i hvert enkelt tilfelle om godkjenning av sammenstillinger og 
koblinger til andre databaser. Informasjon om prosjektet er allment tilgjengelig på prosjektets 
hjemmeside www.ace1950.no. 

Forutsigbarhet:  

Vi oppfatter at behandlingen er innenfor det den registrerte vil kunne forvente. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Avklar potensielle konsekvenser, anslå alvorlighetsgrad, identifiser trusler og anslå sannsynlighet: 

Sannsynlighet for at deltagere oppfatter manglende reell medbestemmelse, åpenhet eller 
forutsigbarhet vurderes å ha lav sannsynlighet. 
 
 

3.2 Tiltak 
Spesifiser tiltak for å håndtere risikoene for de registrerte og andre berørte personers rettigheter og 
berettigede interesser. 

Eksempler på tiltak kan være:      
• Spesifikke garantier for å minimere inngripen (fornyet samtykke, rett til reservasjon osv.) 
• Generelle sikkerhetstiltak som iverksettes på systemet hvor behandlingen utføres 

(tilgangskontroll, anonymisering, kryptering osv.) 
• Organisatoriske tiltak (styring) 

Det innhentes nytt samtykke i forbindelse med substudier, og deltagerne kan reservere seg mot 
enkelte deler av prosjektet, slik som genetiske analyser. REK vil i utstrakt grad bli konsultert ved større 
og mindre endringer i prosjektet underveis, i form av endringsmeldinger. All behandling av data skjer 
indirekte identifiserbart, og Vestre Vikens og Ahus’ rutiner for datasikkerhet følges når det gjelder 
tilgangskontroll, avidentifisering, kryptering osv. 
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_________________________________________________________________________________ 

3.3 Samlet vurdering av personvernet 
Prosjektleder skal gjøre en oppsummering av om:  

• Sikringen av personopplysninger er tilstrekkelig: 

Ja, vi oppfatter at sikringen av personopplysninger er tilstrekkelig. 

• de registrertes og andre berørte personers rettigheter (12-22, se 2.5.4 over) og berettigede 
interesser er hensyntatt:  

Ja, vi oppfatter at de registrertes rettigheter er hensyntatt. 

• identifiserte risikoer er håndtert og akseptable:  

Ja, vi oppfatter at identifiserte risikoer er håndtert og akseptable.  

• det er restrisiko etter alle planlagte tiltak:  

Det kan oppstå nye situasjoner der det kan forekomme risiko, og vi vil da samarbeide med Vestre 
Vikens og evt. databehandleres personvernombud for å minimere risiko. 

4 Involvering og drøftelser 
4.1 De registrerte 
Som utgangspunkt skal det innhentes synspunkter på behandlingen fra de registrerte eller 
representanter for de registrerte når det er relevant. Dette kan eksempelvis være pasientforeninger, 
fokusgrupper, pasientombud, mv. 

Synspunkter er innhentet: Ja ☒ Nei ☐ Begrunnelse: 

Det er opprettet et eget brukerpanel for ACE 1950 prosjektet, som består av 4 deltagere (2 fra Bærum 
sykehus opptaksområde og 2 fra Ahus opptaksområde, samt 2 allmennleger). Panelet møter 
prosjektledelsen minimum årlig. Brukerpanelet er konsultert om hvilken måte man ønsker 
informasjon på, og vil få tilsendt informasjonsmateriell til uttalelse før det sendes bredt til alle 
deltagere. 
_________________________________________________________________________________ 

 

4.2 Dataeiere 
Dataeiere kan ha synspunkter på behandlingen, og eventuell kontakt med dataeiere og innhentede 
synspunkter fra disse bør beskrives. 

Synspunkter er innhentet: Ja/nei, begrunnelse:  

__________________________________________________________________________________ 

4.3 Personvernombud 
Personvernombudet skal involveres ved utarbeidelsen av personvernkonsekvensvurderinger, og 
synspunkter innarbeides. 
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Dette punktet skal fylles inn av personvernombudet 

Personvernombudets vurdering av prosjektet: 

Personvernombudet i Vestre Viken er blitt orientert om prosjektet og fått forelagt relevant 
dokumentasjon i tillegg til DPIA, herunder blant annet REK-vedtak, databehandleravtale m.m. 
Prosjektleder har dermed på vegne av databehandlingssansvarlig rådført seg med foretakets 
personvernombud iht. personvernforordningen artikkel 35 nr.2. Personvernombudet har vurdert 
innretningen på prosjektet opp mot til gjeldende krav i personvernforordningen og relevant 
særslovgivning. 

Konklusjon:  

Personvernombudet i Vestre Viken har ikke innvendinger mot behandlingen av personopplysninger i 

prosjektet «Akershus hjerteundersøkelse 1950 – Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 Study».  

 

4.4 Forhåndsdrøfting med Datatilsynet  
Skal Datatilsynet kontaktes for forhåndsdrøfting? Dette er aktuelt når prosjektet innebærer høy risiko 
for personvernet. 

 

Drøftingsmøte nødvendig: JA   NEI X 

Begrunnelse:  ______________________________________________________________________ 

 

4.5 Plan for implementering av tiltak 
De tiltak som er identifisert som hensiktsmessige for oppfølging av denne 
personvernkonsekvensvurderingen er følgende: 

 

Oppsummering av supplerende risikoreduserende tiltak fra risikoregisteret og tiltak fra eventuelt 
andre kapitler. 

For å ivareta informasjonssikkerheten i prosjektet, vil følgende tiltak iverksettes:  

 

 
 

Tiltak Tidsfrist Ansvar 
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Tiltak Tidsfrist Ansvar 

   

5 Godkjenning* 
 

Dato Versjon av DPIA Godkjent av (henhold til 
fullmakt) 

15.10.19 Versjon 1 Jardar Hals 

14.09.20 Versjon 2 Trine Olsen 

13.12.21 Versjon 3 Trine Olsen 

07.11.22 Versjon 4  
 
 
Trine Olsen 
Klinikkdirektør 
Bærum sykehus 
Vestre Viken HF 

 

Vedlegg: 

1. ACE 1950 Forsøksprotokoll 
a. 130417 ACE 1950 Protocol 4.1 
b. 150811 Protocol Amendment 1.1 Extended ECG screening 
c. 150914 Protocol Amendment 2.0 Linkage of ACE 1950 to HU40 
d. 151102 Protocol Amendment 3.0 Brain MRI substudy 
e. 160408 Protocol Amendment 4.0 n-3 PUFA substudy 
f. 180108 Protocol Amendment 5.0 HRC imputation 
g. 181011 Protocol Amendment 6.1 Cardiac MRI substudy 
h. 190115 Protocol Amendment 7.0 Glycated Lipids 
i. 190218 Protocol Amendment 8.0 Cardiac Myosin-binding protein C 
j. 190606 Protocol Amendment 9.0 Linkage of ACE 1950 to NAFHR 
k. 200113 Protocol Amendment 10.0 Additional data collection 
l. 200519 Protocol Amendment 11.0 Covid-19 
m. 210423 Protocol Amendment 12.0 CMR machine learning 

2. ACE 1950 Datavariabler 
3. ACE 1950 Databehandlingsplan 
4. ACE 1950 Samtykkeerklæring og informasjonsskriv 

a. 130417 ACE 1950 Pasientinformasjon 4.1 
b. 150811 AF Screening invitasjon revidert 
c. 151102 ACE 1950 MRI deltagerinfo 
d. 181126 ACE 1950 CMR deltagerinfo 2.1 

5. ACE 1950 Databehandleravtaler 
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a. 150206 Databehandleravtale Vestre Viken – Ahus 
b. 150629 Biobankavtale Vestre Viken – Myrens verksted 
c. 160513 Vedlegg til databehandleravtale Vestre Viken – TSD 
d. 170102 Vestre Viken – Ahus – Aalborg University Hospital 
e. 190708 Vestre Viken – Ahus – Merck Millipore 
f. 200129 Vestre Viken - NTNU 
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