
 
 
Til deg som er operert eller skal opereres med leddprotese ved Sykehuset Namsos 

 
Forespørsel om deltagelse i 

Namsos Kirurgiske Kvalitetsregister - NKK 
  
Kirurgisk klinikk ved Sykehuset Namsos har opprettet et kirurgisk kvalitetsregister. Vi ber med dette 
om tillatelse til å innhente, registrere og lagre opplysninger knyttet til din operasjon.   
 

Hensikten med registeret? 

Registeret har som formål å forbedre kvaliteten på behandlingen som blir tilbudt ved sykehuset. En 
systematisk registrering gjør det mulig med en fortløpende evaluering av det arbeidet vi gjør. 
Registeret gjør det også mulig å sammenligne metoder og resultat på tvers av behandlings-
institusjoner.  
Det kan bli aktuelt å bruke innsamlede data til forskning, men dette forutsetter at du har samtykket 
og at forskningsprosjektet er godkjent av forskningsansvarlig i Helse Nord-Trøndelag og av Regional 
Etisk Komite (REK).  
Forutsatt at du samtykker til å bli kontaktet, vil Namsos Kirurgiske Kvalitetsregister kontakte deg med 
forespørsel om bruk av registerdata til kobling med andre helseregistre, konkrete 
forskningsprosjekter og lignende. Disse formålene vil da være beskrevet i informasjonen du som 
deltaker får. 
 
Hva skal registreres og hvordan samles opplysningene inn? 

De opplysningene som inngår i registeret er opplysninger om diagnose, hvilke plager du har, grad av 
funksjonshemming og yrkesstatus. I tillegg registreres vanlige journalopplysninger knyttet til 
sykehistorie og behandling. Blant annet opplysninger om protesetype, anestesi, dine smerter og 
eventuelle komplikasjoner. Opplysninger innhentes før operasjonen, under operasjonen og etter 
operasjonen inkludert på postoperative kontroller.  
Mange av opplysningene samles inn skriftlig ved hjelp av et papirskjema, både før, under og etter 
operasjonen. Disse skjemaene inneholder mange spørsmål som du skal besvare, mens noen 
opplysninger blir lagt inn av lege, fysioterapeut eller sykepleier. Det er kun opplysninger som ligger i 
disse skjemaene som blir lagt inn i registeret og lagret. Registreringen gjennomføres som 
rutinemessig del av arbeidet ved avdelingen. All informasjon som samles inn er taushetsbelagt og 
behandles konfidensielt. 
 
Hvordan lagres data og hvem har tilgang til opplysningene mine?  

Namsos Kirurgiske Kvalitetsregister etableres som et permanent register.  
Datatilsynet har imidlertid foreløpig gitt Namsos Kirurgiske Kvalitetsregister konsesjon fram til 
31.12.2030, og vil vurdere videre drift av registeret når den tid kommer. 
Etter at opplysningene er samlet inn vil data lagres elektronisk uten navn og fødselsnummer eller 
andre direkte gjenkjennende opplysninger.  En egen kode knytter deg til dine opplysninger gjennom 
en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til kvalitetsregisteret som har adgang til 
navnelisten og som kan finne tilbake til deg, dette vil være aktuelt for eksempel ved utsendelse av 
informasjon eller for å kontakte deg for å innhente videre samtykker til forskning eller kobling til 
andre helseregistre. Navneliste oppbevares digitalt, men separat fra avidentifiserte og 
personidentifiserende opplysninger. Kun navngitte personer med ansvar for databehandling vil ha 



 
 
tilgang til denne koblingsnøkkelen. Dette er to personer tilknyttet Namsos Kirurgiske Kvalitetsregister 
og en person fra Forsknings- og Utviklingsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag. 

Papirskjemaet lagres forskriftsmessig i et låsbart arkiv ved sykehuset og makuleres senest etter to år. 
Etter dette lagres dine opplysninger kun elektronisk, så lenge registeret har konsesjon fra 
datatilsynet.  
Hvis du sier ja til å delta i registeret, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert 
om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Du kan 
også kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i 
analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  
 

Informasjon til deg som deltaker i Namsos Kirurgiske Kvalitetsregister 
Namsos Kirurgiske Kvalitetsregister har en informasjonsplikt til deg som deltaker, ved at du har rett 
til fortløpende informasjon om bruken av registerdata og informasjon om når data utleveres til andre 
eller brukes til andre formål enn det som allerede er kjent for deg som deltaker. Vi ønsker å 
overholde denne informasjonsplikten ved å sende ut informasjon til deg med jevne mellomrom 
angående bruken av registerdata. Hvis du har sagt ja til å bli kontaktet vil vi også sende ut 
informasjon og innhente samtykke til bruk av registerdata til forskningsprosjekter eller kobling med 
andre helseregistre. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i registeret.  Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 
samtykke til deltagelse. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du ønsker å 
delta, undertegner du og krysser av på samtykkeerklæringen på neste side.  Dersom du senere 
ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte registeret på telefon 74215225, 
eventuelt Ann Kristin Lænd, avdelingssykepleier ortopedisk avdeling, telefon 74215457, Frode Utvik-
Hunnestad , fysioterapeut ved ortopedisk poliklinikk , telefon 74215523, eller undertegnede på 
telefon 74215757. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Avdelingsoverlege og registeransvarlig   
 
 
Knut Erik Moen Aune  
 
Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos  



 
 

Samtykke til deltagelse i Namsos Kirurgiske 

Kvalitetsregister (NKK) 

Kryss av for aktuelle 

□ Ja, jeg har lest informasjonen ovenfor og samtykker i at de nevnte opplysningene 

    registreres og brukes til angitte formål  

□ Ja, jeg samtykker i at jeg kan bli kontaktet for nye konsultasjoner eller pr. telefon for 

    eventuelle oppfølgingsspørsmål 

□ Nei, jeg ønsker ikke å delta i kirurgisk kvalitetsregister ved sykehuset Namsos  

 

 

Sted:     Dato:    Underskrift deltaker 

 

---------------------   ---------------  --------------------------------- 

Sted:     Dato:    Underskrift representant for NKK 

 

---------------------   ---------------  --------------------------------- 

 
Tillatelse til å bli kontaktet i forbindelse med kobling til 
forskningsprosjekter og kobling til andre helseregistre  
 
(Bruk av registerdata til forskning krever at formålet er godkjent av Regional Etisk Komite) 
 

Kryss av for aktuelle:  

□ Ja, jeg samtykker til at jeg kan kontaktes for å innhente tillatelse til bruk av 

registerdata i forskningsprosjekter 

□ Ja, jeg samtykker i at jeg kan kontaktes for å innhente tillatelse til bruk av 

registerdata til kobling med andre helseregistre 

□ Nei, jeg ønsker ikke at mine registerdata kan bli brukt i forskning eller i kobling med 

andre helseregistre.  

 

 

 

Sted:     Dato:    Underskrift deltaker 

 

--------------------   ---------------  --------------------------------- 

 

Sted:     Dato:    Underskrift representant for NKK 

 

---------------------   ---------------  --------------------------------- 


