
Søknadsskjema 

Data Access Committee – Helse Nord-Trøndelag HF 

Data Access Committee (DAC), helseforetakets interne komité for godkjenning av forskningsprosjekt og utlevering 

av data, vurderer prosjekter i henhold til krav om forsvarlighet i forskning og foretakets egen forskningsstrategi. 

Dette innebærer at all forskning som gjennomføres i Helse Nord-Trøndelag (HNT), eller prosjekter som ønsker å få 

utlevert data fra foretaket, må være godkjent av DAC før datautlevering/oppstart av prosjekt. Dette i tillegg til de 

andre instanser som loven krever.  

Behandling av søknaden 

Søknader som oppfyller kravene til utfylling og vedlegg, og som er levert innen opplyst tidsfrist vil bli behandlet av 

DAC. 

For interne søkere (prosjektledere ansatt i HNT) 

Søknaden skal behandles og godkjennes av DAC før det søkes videre til andre instanser (Regional Etisk Komité 

(REK), personvernombud e.l.) 

For eksterne søkere 

Prosjektet må være inne til vurdering hos andre instanser (REK, personvernombud e.l.) før det kan søkes om 

godkjenning i DAC. 

Generell info 

Alle felt som er relevante for prosjektet skal fylles ut. Dette gjelder selv om informasjonen allerede står i 

prosjektprotokollen. 

Bestilling av data fra HNT 

For prosjekter der det søkes om data fra HNT sendes bestillingsskjema sammen med søknaden. Bestillingsskjema 

finnes på HNT.no 



Søknad om  

Intern godkjenning av forskningsprosjekt som utgår fra Helse Nord-Trøndelag 

Utlevering av pasientdata fra Helse Nord-Trøndelag til forskning 

I. GENERELL INFORMASJON

Prosjekttittel 

Søknaden gjelder følgende prosjekt 

Master Navn på student:  

Ph.d. Navn på kandidat: 

Postdoktor 

Legemiddelutprøving 

Endringer av tidligere godkjent prosjekt Prosjektnummer (DAC): 

Annet    Spesifiser:   

Forskningsansvarlig (ved multisenterstudier - oppgi flere) 

Navn, stilling og akademisk grad 

Forskningsansvarlig i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad 

Arbeidssted (institusjon, institutt) 

Helse Nord-Trøndelag, Forskningsavdelingen 

Navn, stilling og akademisk grad Arbeidssted (institusjon, institutt) 

Prosjektleder 

Navn Stilling og akademisk grad 

Institusjon Arbeidssted Tlf.

Adresse arbeidssted E-postadresse

Veileder(e) 

Hovedveileders navn, stilling og akademisk grad Arbeidssted (institusjon, institutt) 

Biveileders navn, stilling og akademisk grad Arbeidssted (institusjon, institutt) 

Biveileders navn, stilling og akademisk grad Arbeidssted (institusjon, institutt) 

Samarbeidspartnere som skal ha tilgang til datamaterialet 

Navn Stilling Institusjon E-postadresse

jermstad
Tekst i maskinskrift

jermstad
Tekst i maskinskrift



Forankring i avdeling/klinikk i HNT 

Prosjektet er godkjent av Klinikkleder 

Avdelingsleder 

Navn (stilling, avdeling, klinikk) 

Prosjektets bakgrunn og formål (maks 1000 tegn) 

Kliniske studier 

Meldes Helsedirektoratet  Ja Nei 

Meldes Statens Legemiddelverk Ja Nei 

Registreres i Clinicaltrials.gov Ja Nei 

Prosjektperiode (fra ddmmåå- til ddmmåå) 

Finansiering 

Ekstern finansiering Spesifiser: 

Intern finansiering Spesifiser: 

       Ingen finansiering

II. DATA DET SØKES OM

Datakilder Journal Spesifiser: 

Intervju Spesifiser: 

Register Spesifiser: 

Annet Spesifiser: 

Er det søkt om å koble 

mot andre datakilder? 

Ja Spesifiser hvilke: 

Nei 

Utvalgsstørrelse 



Samtykke 

Samtykkebasert Spesifiser: 

Tidligere godkjent bredt samtykke Spesifiser: 

Samtykke skal ikke innhentes Spesifiser: 

Det søkes om fritak fra samtykkekravet Spesifiser: 

III. BIOLOGISK MATERIALE

Biologisk materiale 

Skal det opprettes forskningsbiobank i forbindelse med prosjektet? Ja Nei 

IV. LAGRING OG BEHANDLING AV OPPLYSNINGER

Lagres direkte identifiserbare opplysninger? Ja Nei 

Skal det opprettes koblingsnøkkel?  Ja Nei 

Hvordan lagres opplysningene? 

HNTs filområde for laging av forskningsdata «I:\Felles\Forskning og kvalitetsregistre\ 

Annet område i HNT Spesifiser: 

Ekstern lagring Spesifiser: 

Audio/bilde Spesifiser: 

Papir Spesifiser: 

Annet  Spesifiser: 

V. PUBLISERING

Hvordan skal resultater publiseres? 

Vitenskapelig artikkel 

Studentoppgave 

Annet  Spesifiser: 

Publiseringsplan: 



VI VEDLEGG 

Alle relevante vedlegg må følge søknaden (kryss av) 

 Forskningsprotokoll (problemstilling, målsetting og metode, referanse til relevant teori, framdriftsplan) 

Kopi av søknad til Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) når egen anbefaling er nødvendig 

Kopi av vedtak fra Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) 

 Kopi av søknad til Personvernombud/Datatilsynet når dette er nødvendig 

 Kopi av konsesjon fra Datatilsynet 

 Kopi av tilrådning fra Personvernombudet 

For legemiddelutprøving, godkjenning fra Statens Legemiddelverk (SLV) 

For HUNT-prosjekt, godkjenning fra HUNT 

Kopi av informasjonsskriv 

Kopi av samtykkeskjema
Bestillingsskjema for datauttrekk

Underskrift 

Sted og dato Signatur (trengs ikke ved elektronisk søknad) 

Søknaden sendes pr. E-post til: postmottak@hnt.no  og  med kopi til  bromo@hnt.no

29.05.2018
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