
 

 

Til 

Fastleger i tidligere Nord-Trøndelag fylke 

Avdelingsoverleger ved somatiske avdelinger, HNT 

Levanger 08.06.2021 

Register for infeksjoner med ESBL-bakterier 
 

Ved Mikrobiologisk laboratorium Sykehuset Levanger har vi opprettet et forsknings- og 

kvalitetsregister for pasienter som har fått påvist infeksjon med ESBL-produserende bakterie 

ved vårt laboratorium i perioden 2010 – 2020. Registeret er godkjent av forskningsansvarlig 

instans (DAC) ved Helse Nord-Trøndelag (HNT) HF. Et vilkår for godkjenning er at 

pasientene som inkluderes i registeret, informeres om retten de har til innsyn og om retten de 

har til å reservere seg. 

 Lovgrunnlag for behandling av personopplysninger i registeret er EUs 

personvernforordning (GDPR) artikkel 6, bokstav e, og artikkel 9 nr. 2 bokstav i og j. 

Nasjonalt rettslig grunnlag har registeret etter helseregisterloven §§ 8 og 10 og forskrift om 

medisinske kvalitetsregistre § 3-2. 

Første uken i juni 2021 sender vi ut elektronisk informasjon til alle pasientene som er 

inkludert i registeret. Etter som dette gjelder infeksjoner som kan ligge så mye som 10 år 

tilbake i tid, er det sannsynlig at mange pasienter ikke vet eller husker at de har hatt infeksjon 

med ESBL-produserende bakterie. Det vil derfor kunne komme henvendelser til fastleger, 

sykehusleger eller til informasjonsavdelingen ved HNT. Dersom slike forespørsler kommer, 

kan det vises til informasjonsskrivet som vi sender til pasientene. Der ber vi om at 

henvendelser om informasjon, innsyn eller ønske om å reservere seg, sendes skriftlig per 

brev i posten til daglig ansvarlig for registeret, se vedlagt skriv Informasjon om Register 

for infeksjoner med ESBL-bakterier ved Helse Nord-Trøndelag HF. Vi opplyser også 

pasientene om at mer informasjon kan finnes på  

https://hnt.no/helsefaglig/forskning/forsknings-og-kvalitetsregistre. 

Vi ber avdelingsoverlegene ved somatiske avdelinger HNT videresender dette 

brevet til legene ved avdelingene. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Dr. Angela Kümmel, MD, PhD 

Overlege mikrobiologisk laboratorium, Sykehuset Levanger 

Avdeling for Laboratoriemedisin, Klinikk for medisinsk service 

Helse Nord-Trøndelag HF 

Postboks 333 

7601 Levanger 

 

https://hnt.no/helsefaglig/forskning/forsknings-og-kvalitetsregistre


 

 

Vedlegg: Pasientinformasjon 

 

Informasjon om 

Register for infeksjoner med ESBL-bakterier 
ved Helse Nord-Trøndelag HF 

 

Du mottar dette brevet fordi du ved Mikrobiologisk laboratorium Sykehuset Levanger, Helse Nord-

Trøndelag HF (HNT), tidligere (2010-2020) har fått påvist en resistent bakterie som alle vanlig brukte 

antibiotika ikke virker på (en ESBL-produserende bakterie). Du er ferdigbehandlet og dette gjelder 

tilbake i tid. 

For å få mer kunnskap om infeksjoner bakterien forårsaker og behandlingen som gis, har vi etablert et 

medisinsk kvalitetsregister hvor opplysninger om pasienter som har fått påvist bakterien, registreres. 

Brevet gjelder behandling av dine helseopplysninger i Register for infeksjoner med ESBL-

produserende bakterier ved HNT (ESBL-registeret) og hvilke rettigheter du som registrert har. 

Legg merke til at dette ikke fører til at du må gjøre noe, og du vil ikke bli kalt inn til 

noen ny time. 

Videre i informasjonsbrevet vil du kunne lese mer utfyllende beskrivelse av registeret og dine 

rettigheter. 

Formålet med registeret  

Registerets formål er å overvåke forekomsten av resistente infeksjoner og hvordan vi tar hånd om 

disse pasientene, slik at vi bedre kan forebygge og behandle infeksjoner forårsaket av ESBL-

produserende bakterier. Vi undersøker også om de tiltakene vi iverksetter for å bedre 

behandlingen, virker, og dette registeret vil legge grunnlag for forskning relatert til ESBL-

produserende bakterier. 

Registeret er etablert med hjemmel i forskrift om medisinske kvalitetsregistre. I henhold 

til forskriften skal pasienter som har fått sine helseopplysninger registrert, informeres om dette, 

slik at de kan reservere seg. Under følger informasjon om registeret og hvordan du kan reservere 

deg.  

Hva innebærer dette for deg?  

I registeret samler vi opplysninger som Mikrobiologisk laboratorium har om deg. Har du vært 

innlagt i sykehus med resistent infeksjon, hentes opplysningene også fra din sykehusjournal. 

Vi registrerer alder, kjønn, sykehusoppholdets lengde, om du har noen sykdom /sykdommer 

fra før, om du hadde vært i utlandet eller om du brukte antibiotika i tiden før du fikk den 

aktuelle infeksjonen, om du bruker medisin som kan påvirke kroppens forsvar mot infeksjoner 

og hvor syk du ble av infeksjonen. Vi registrerer videre hvilken behandling du fikk og 

hvordan behandlingsresultatet ble. Relevante svar på bakteriologiske prøver blir også 

registrert.  

 



 

 

Hva skjer med opplysningene om deg?  

Opplysningene som registreres om deg, skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med 

registeret. Fordi ESBL-registeret har stor helsefaglig og samfunnsmessig betydning knyttet til 

vitenskapelige og statistiske formål i allmennhetens interesse, skal data ikke slettes, men 

anonymiseres etter 10 år. Slik kan man over tid overvåke infeksjoner med ESBL-bakterier og 

evaluere effekten av nye behandlingsmåter. Eventuelle utvidelser i bruk kan kun skje etter 

godkjenning fra dataansvarlig og eventuelt andre relevante myndigheter.  

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. 

Det er kun Dr. Angela Kümmel og tre nære medarbeidere som har tilgang til denne listen.  

 

Hvordan benyttes opplysninger fra registeret?  

Opplysninger fra registeret blir benyttet til evaluering og forbedring av behandlingstilbudet, og 

som grunnlag for forskning. Rapporter og informasjon om de ulike forskningsprosjektene vil du 

finne på https://hnt.no/helsefaglig/forskning/forsknings-og-kvalitetsregistre, slik at du kan holde 

deg oppdatert på hva registeret brukes til. Forskning formidles i fagmøter og ved undervisning, på 

konferanser og tidsskriftartikler, nasjonalt og internasjonalt. Det vil ikke være mulig å identifisere 

deg i rapporter og tidsskriftartikler som baserer seg på opplysninger fra registeret.  

 

Hvem kan få tilgang til opplysningene?  

Opplysningene fra registeret skal primært brukes av ansatte i HNT som arbeider i prosjektet. 

Andre kan få tilgang til data fra registeret dersom de har prosjekter som er godkjent av Regional 

komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), og som er i tråd med registerets formål. 

Dataansvarlig vil stille vilkår for tilgjengeliggjøringen, og alle prosjekter vil vurderes ut ifra 

nytteverdi og forsvarlighet.  

Vilkår som stilles, bidrar til å ivareta personvernet ditt. Dette kan eksempelvis være vilkår om 

hvordan opplysninger skal sikres og hvilke opplysninger som kan benyttes. I spesifikke 

forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille opplysninger fra ESBL-registeret med 

opplysninger fra andre registre og helseundersøkelser. Koblingen vil bli gjort på en måte som 

ivaretar personvernet. De som forsker, vil ikke ha tilgang til personidentiteten for de 

opplysningene de bruker.  

Hensikten med å koble ESBL-registeret til andre registre er å finne fram til faktorer som 

disponerer for infeksjoner med resistente bakterier, og faktorer som gjør folk mer eller mindre 

mottakelige for slike infeksjoner. Ved kobling til for eksempel Norsk reseptregister finner vi 

hvilken betydning bruk av antibiotika har på forekomsten av resistente infeksjoner. 

Sammenstilling med opplysninger fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) kan avsløre 

andre faktorer som påvirker risikoen for infeksjoner med resistente bakterier. Slik forskning kan 

vise vei til nye, mer persontilpassede behandlingsmetoder.  

Sammenstillinger av opplysninger fra ESBL-registeret med andre kilder i forbindelse med 

spesifikke prosjekt krever godkjenning av REK, og eventuelt andre instanser som loven krever.  

 

Frivillig deltakelse  

Det er frivillig å delta i registeret. Etter helseregisterloven §§ 24 flg. har du rett til å se de 

opplysningene som finnes om deg i ESBL-registeret, og til å motsette deg at dine 

https://hnt.no/helsefaglig/forskning/forsknings-og-kvalitetsregistre


 

helseopplysninger blir behandlet i dette registeret. Uten å oppgi noen grunn kan du når som helst 

reservere deg mot at opplysninger om deg lagres i ESBL-registeret.  

 

Henvendelser om reservasjon, informasjon, innsyn mm. 

Dersom du ønsker å reservere deg, ønsker mer informasjon eller har spørsmål knyttet til registeret, kan  

du sende brev til daglig ansvarlig (se nedenfor) eller signere svarbrevet som du finner nedenfor, 

og sende det til den oppgitte adressen.  

Når du reserverer deg, vil opplysninger som gjelder deg, bli fjernet fra registeret. 

Opplysninger som allerede inngår i analyser, blir ikke slettet. 

Vi minner om at helseopplysninger og andre personopplysninger ikke skal sendes per e-post. 

Har du nærmere spørsmål om personvernregelverket, kan du kontakte personvernombud Liv Kjønstad, 

personvernombudet@hnt.no , telefon 74 09 81 01. 

 

Godkjenning: Forskningsansvarlig instans ved Helse Nord-Trøndelag HF har godkjent ESBL-

registeret etter en helhetlig vurdering.  

Dataansvarlig er Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) ved administrerende direktør.  

Daglig ansvarlig for datainnsamling og databehandling: Dr. Angela Kümmel, Mikrobiologisk 

laboratorium, Avdeling for laboratoriemedisin, Sykehuset Levanger, HNT.  

 

Dersom helseopplysningene dine ikke behandles i samsvar med forskrift for medisinske 

kvalitetsregistre eller annet relevant regelverk, kan du henvende deg til Datatilsynet eller Statens 

Helsetilsyn. 

 

Med vennlig hilsen  

Dr. Angela Kümmel, MD, PhD 
Overlege mikrobiologisk laboratorium, Sykehuset Levanger 

Avdeling for Laboratoriemedisin, Klinikk for medisinsk service 

Helse Nord-Trøndelag HF 

Postboks 333 

7601 Levanger 
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