
 

 

Veileder for utfylling av 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Generell informasjon 

Prosjekttittel 

Det skal brukes samme tittel i søknadsskjema som i prosjektprotokollen. 

 

Søknaden gjelder følgende prosjekt 

Prosjekttypen avgjør hvordan søknaden behandles. Før opp navn på student/kandidat om det er 

aktuelt, og spesifiser hva prosjektet går ut på. 

Dersom søknaden gjelder endring av prosjekt som tidligere er godkjent av DAC, må 

referansenummer oppgis. Ved prosjektendring skal ønsket endring beskrives i prosjektets bakgrunn 

og formål. Det er ikke nødvendig å fylle ut resten av skjemaet.  

 

Forskningsansvarlig 

Forskningsansvarlig er den som har det overordnede ansvaret for forskningsprosjektet, og som 

besitter de nødvendige forutsetningene for å kunne oppfylle den forskningsansvarliges plikter etter 

helseforskningsloven § 4 [1]. 

Forskningsansvarlig i HNT er forskningssjef Bodil Landstad. Prosjekt med eksterne prosjektledere 

fører opp forskningsansvarlig for sin institusjon i ledig felt. 

 

Prosjektleder 

Prosjektleder er den som har det daglige, overordnede ansvaret for driften av forskningsprosjektet, 

og som innehar de nødvendige forskningskvalifikasjoner [2]. Prosjektleder skal normalt være den 

som søker. 

 

Veileder(e) 

Fylles ut om aktuelt. 

 

Samarbeidspartnere som skal ha tilgang til datamaterialet 

Alle samarbeidspartnere som skal ha tilgang til datamaterialet må føres opp i søknadsskjemaet. 

Dersom dette gjelder flere personer enn hva skjemaet gir rom for, ber vi om at resterende info 

oppgis i separat vedlegg. 

 

Forankring i avdeling/klinikk i HNT 

For søknader om gjennomføring av prosjekt i HNT må gjennomføringen være avklart med og 

forankret i avdeling og klinikk før det søkes til DAC. 

 

Prosjektets bakgrunn og formål 

Dette punktet i søknaden er sentralt for vurderingen, og bør på en kort og presis måte redegjøre for 

hvorfor man ønsker å gjennomføre prosjektet, hva slags arbeid man skal gjennomføre og hva man 

ønsker å oppnå. Komitémedlemmene i DAC som skal vurdere søknaden din er ikke nødvendigvis 

eksperter innenfor ditt fagfelt. Benytt derfor et språk som er mest mulig allment forståelig og unngå 

bruk av unødvendige faguttrykk. 

 

I tilfeller der prosjektet det søkes om utgjør en liten del av en større prosjektprotokoll ber vi om at 

teksten tilpasses søknaden og ikke bare klippes rett ut av prosjektprotokollen. 

 



Kliniske studier 

Fylles ut for prosjekt som omfatter kliniske studier.  

Kliniske studier der medisinsk utstyr skal brukes/utprøves på mennesker skal meldes til 

helsedirektoratet, mens meldinger til statens legemiddelverk gjelder kliniske studier som omfattes av 

legemiddelloven §§ 1 og 2 [3]. Alle kliniske studier skal registreres i ClinicalTrials.gov før prosjektet 

kan starte opp. Prosjektleder for det aktuelle prosjekt er ansvarlig for at registrering blir foretatt. 

 

Prosjektperiode 

Angi dato for oppstart og avslutning av prosjektet. I tilfeller der prosjektet det søkes om utgjør en 

liten del av en større prosjektprotokoll, ber vi om det oppgis prosjektperiode for det arbeidet 

søknaden gjelder. 

 

Finansiering 

Det må komme fram av søknaden hvordan prosjektet finansieres. Der ingen finansiering er 

nødvendig for gjennomføring av prosjektet, ber vi om at dette oppgis. 

 

II. Data det søkes om 

Datakilder 

Søknaden må tydelig oppgi hva slags data som ønskes og hvilken kilde(r) det søkes data fra. 

 

Kobling mot andre datakilder 

Dersom data det søkes om skal kobles opp mot andre datakilder (eksempelvis HUNT) så må dette 

oppgis. Begrunnelse for koblingen må komme tydelig fram i prosjektprotokollen. Dette er viktig for å 

sikre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet. 

 

Utvalgsstørrelse 

DAC vil i sin vurdering ta hensyn til antall pasienter/deltakere/data som vil inngå i studien. Det skal 

derfor redegjøres for utvalgsstørrelse.  

 

Samtykke 

Det kreves som hovedregel samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning, og søknaden 

bør på en tydelig måte få fram hvordan prosjektet tenker å ivareta samtykkekravet [1, § 13].  

For samtykkebasert prosjekt, for hvilke data foreligger det samtykke? På hvilken måte skal samtykke 

innhentes? 

Der tidligere godkjent, bredt samtykke foreligger, må det presiseres hva dette gjelder. 

Om samtykke ikke skal innhentet bør det framkomme av søknaden hvordan prosjektet skal 

gjennomføres uten samtykke. 

Redegjør eventuelt for hvorfor det søkes om fritak fra samtykke. 

 

 

III. Biologisk materiale 

En forskningsbiobank kan bare opprettes etter å ha blitt godkjent av den regionale komiteen for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Forskningsbiobanker som opprettes i forbindelse med 

innsamling, oppbevaring og bruk av humant biologisk materiale som en del av et forskningsprosjekt, 

skal beskrives i prosjektets forskningsprotokoll [1, § 25]. 



IV. Lagring og behandling av opplysninger 

Dersom det er behov for lagring av direkte identifiserbare personopplysninger (navn, 

personnummer) må dette oppgis i søknaden. 

 

En koblingsnøkkel er en navneliste eller fil som muliggjør identifisering av enkeltpersoner i et 

datasett. Å opprette en koblingsnøkkel innebærer å erstatte navn, personnummer, e-epostadresse 

eller andre personentydige kjennetegn i et datasett med en kode, et nummer, et fiktivt navn eller 

lignende. Koblingsnøkkelen viser til en atskilt liste der hver kode viser til navn. Koblingsnøkkelen må 

oppbevares separat fra selve datamaterialet for å sikre at utenforstående ikke får tilgang til 

koblingen mellom personentydige kjennetegn og kode. Av hensyn til informasjonssikkerhet anbefales 

bruk av koblingsnøkkel i de fleste prosjekter, spesielt i prosjekter der det behandles sensitive 

personopplysninger [4]. 

 

Det skal spesifiseres hvor data skal lagres. For prosjekter med interne prosjektledere skal data lagres 

på HNT sitt eget filområde for forskning [5]. 

 

 

V. Publisering 

Det bør framkomme tydelig av søknaden hvordan resultatene fra prosjektet skal presenteres. Vi ber 

derfor også om at dette spesifiseres i tilfeller der presentasjonen ikke er i form av tidsskriftartikkel 

eller studentoppgave. 

Planlagte publikasjoner og tentative titler skal oppgis i søknadsskjemaet. 

 

 

VI. Vedlegg 

Eksterne søkere: Alle vedlegg som er relevante for søknaden må legges ved for at søknaden skal bli 

vurdert av DAC. 

Interne søkere (prosjektleder ansatt i HNT) skal søke DAC før det søkes til eksterne instanser. Vedlegg 

relatert til dette er derfor ikke påkrevd ved søknadstidspunkt. 

 

 

Søknad med relevante vedlegg sendes til: postmottak@hnt.no 
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