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Sammendrag 
Medisinsk forskning har behov for deltakere. Uten nok deltakere og et representativt utvalg 

kan det føre til et seleksjonsbias. Dette vil redusere muligheten for generalisering av 

resultatene (Agoritsas, Deom, & Perneger, 2011). Det er derfor viktig å vite hvorfor personer 

er positive til å dele sine helsedata til medisinsk forskning, og hva som kan blir gjort for at 

noen skal bli positive til å dele sine helsedata. Helsedata blir regnet som sensitive 

opplysninger om sykdomshistorie, biologisk materiale og psykisk historie knyttet til sykdom.  

 

I denne studien blir forskningsspørsmålet «hva er personers holdninger til å dele helsedata til 

medisinsk forskning ved hjelp av en elektronisk løsning» undersøkt ved å gjøre casestudie 

med intervjuer. Dette spørsmålet besvares i tre deler. Den første delen fokuserer på 

holdninger til å dele helsedata til forskning. Den andre delen undersøker samtykkemodellene, 

bredt samtykke og spesifikt samtykke. Den siste delen omhandler personer sine holdninger til 

å bruke «Levende Samtykke» som en elektronisk løsning for samtykkehåndtering.  

 

Empirien viser at både pasienter og ikke-pasienter er positive til å dele helsedata til forskning. 

Det er flere grunner som blir oppgitt for at noen ønsker å dele helsedata til medisinsk 

forskning, men de viktigste er bidrag til forskning, altruisme, seriøs forskning og egennytte. 

Folk er opptatt av at de får god og tilstrekkelig informasjon, og at den er tilpasset at det ikke 

er fagfolk som leser den. Det var både positive og negative holdninger til forskjellige typer 

helseforskning. Det var bekymringer knyttet til at informasjon kan komme på avveie eller bli 

misbrukt. De fleste var positive til bruken av et bredt samtykke. Flere var positive til at 

samtykke kunne bli håndtert elektronisk, men de færreste sa at de ville brukt løsningen 

«Levende Samtykke». De største bekymringene til at det skulle bli gjort elektronisk var 

sikkerheten og at informasjonen kan bli stjålet.  
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1 Introduksjon 
I følge Helse- og omsorgsdepartementet (2018) har sykehus forskning som en av sine 

hovedoppgaver. Dette blir forklart med at forskning er viktig for at:  

«Helsetjenesten skal holde seg oppdatert i forhold til den medisinske utviklingen og foreta 

kritiske vurderinger av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi, 

for arbeid med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet samt for å ivareta og veilede pasientene» 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). 

Helseforetak og universiteter og høyskoler kan samarbeide om helseforskning. For dette 

formålet ble det opprettet en samarbeidsgruppe (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). 

Helseforskningsloven regulerer medisinsk og helsefaglig forskning i Norge. I tillegg er det 

andre reguleringer og lover som omhandler ulike typer helseforskning.   

 

Samtykke er brukt i helseforskning. Personer som deltar i forskning skriver under på et 

samtykkeskjema. Det betyr at de godtar å delta i forskningen, og hva den innebærer. 

Forskjellige samtykkemodeller eksisterer og helseforskningsloven legger begrensinger på 

hvilken som kan brukes og når samtykke er nødvendig. Biobankforskning i Norge har begynt 

å bruke en modell for bredt samtykke. Dette går ut på at personer samtykker til at biologiske 

prøver og opplysninger om helse kan bli brukt til forskning innen et bredt område. Området 

skal likevel være bestemt og definert (Helseforskningsloven, 2009). Holdninger angående et 

slik samtykke er derfor relevant å undersøke, samt holdninger til helseforskning.  

 

Masteroppgaven skal undersøke personer sine holdninger til forskning, samt hvilken 

samtykkemodell de er mest komfortable med. I tillegg vil en samtykkeløsning utviklet av 

Oslo Universitetssykehus bli presentert.  

1.1 Bakgrunn for studien 
«Levende Samtykke» er en IT-løsning under utvikling. Oslo Universitetssykehus, OUS, har 

hovedansvar og leder utvikling av denne løsningen. Det som skal utvikles er et 
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samtykkesystem. Løsningen skal bli integrert som en del av MinJournal. MinJournal er en 

helseportal på nett som håndterer sikker kommunikasjon mellom pasienter og helsevesen. 

Foreløpig har MinJournal bare innhold for personer i Helse Sør-Øst. «Levende Samtykke» 

skal gi pasienter mulighet til å se sine samtykker, reservere seg for prosjekter og se hvilke 

forskningsprosjekter de er en del av. Det skal også effektivisere arbeidsprosessen for 

forskerne, som kan utføre kommunikasjonen ved hjelp av denne løsningen istedenfor brev 

som er veldig tidkrevende. Min studie ble startet i samarbeid med en ansatt ved OUS, og 

«Levende Samtykke» ble utgangspunktet. Fra forprosjektet om «Levende Samtykke» 

publisert i "Levende Samtykke - Systembeskrivelse og spredningsstrategi" (2010) blir det 

forklart at det er denne problemstillingen de ønsker å adressere:  

«Utnyttelse av innsamlet biomateriale og personopplysninger (biobank materiale) er viktig for 

utvikling av nye diagnostiske metoder, nye behandlingsmetoder og nye medisiner. Mer enn 

40 % av all medisinsk forskning i Norge bruker slikt materiale. Tilgang på biobank materiale 

er derfor særs viktig for vår helse. Samtidig er det viktig at giverne av slikt materiale er 

informert om hva materialet skal brukes til i det enkelte forskningsstudie, og at de kan avstå 

fra slik bruk, ref. lov om medisinsk og helsefaglig forskning av 1.juli 2009» 

På bakgrunn av dette var det viktig å undersøke potensielle brukere sine holdninger og 

preferanser til deling av helsedata, hvordan de ønsket å avgi samtykke, og hva de synes om 

designet og funksjonaliteten i løsningen «Levende Samtykke».  

1.2 Motivasjon 

Etter å ha jobbet i hjemmesykepleien i flere år har min interesse for helse økt. Dette var 

hovedgrunnen til at jeg valgte en helserelatert oppgave. Motivasjonen for denne studien 

kommer av et ønske om at resultatene fra denne studien kan være en nytte for utviklingen av 

«Levende Samtykke», ved at holdninger og preferanser til eventuelle sluttbrukere av 

løsningen blir presentert. Et annen ønske er at resultatene fra studien kan være bidrag til 

forskning innen flere temaer. Aktuelle temaer dette kan være et bidrag til er holdninger til 

forskning, samtykkemodeller og holdninger til deling av helsedata. «Levende Samtykke» er i 

tillegg et veldig viktig arbeid da det er en løsning for håndtering av samtykke til forskning i 

Norge. I letingen etter andre IT-baserte systemer for samtykkehåndtering ble det ikke funnet 

noen.  
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Det betyr at denne løsningen kan bli den første av en slik art. Hvis en slik løsning blir tatt i 

bruk kan det ha mye å si for forskningen i Norge, og det å kanskje være en del av dette er 

spennende. 

1.3 Problemstilling 
Formålet med denne studien er å bidra til en bedre forståelse for personer sine holdninger til 

forskning. Dette blir undersøkt med en casestudie som er basert på intervjuer av kreftpasienter 

ved Oslo Universitetssykehus, og en gruppe personer jeg kaller ikke-pasienter. Dette er for å 

kunne sette disse gruppene opp mot hverandre i besvarelsen av forskningsspørsmålet, og 

dermed kunne undersøke om det er noen store motsetninger med tanke på deltakelse i 

forskning.  

Oppgaven vil belyse et forskningsspørsmål, samt presentere personene sine tanker til 

funksjonaliteten i løsningen «Levende Samtykke». Forskningsspørsmålet er:  

• Hva er personers holdninger til å dele helsedata til medisinsk forskning ved hjelp av 

en elektronisk løsning?  

 

For å svare på denne problemstillingen vil jeg i oppgaven undersøke begge gruppene sine 

erfaringer med deltakelse i forskning, holdninger til forskjellige typer helseforskning, deres 

informasjonsbehov med tanke på å delta i forskning, holdninger til deling av helsedata og i 

tillegg holdninger knyttet til informasjonssikkerhet. Personer sine preferanser for hvilken 

samtykkemodell de ønsker og hva de synes om å bruke en elektronisk løsning for 

samtykkehåndtering vil også bli undersøkt. Den elektroniske løsningen de ble presentert var 

«Levende Samtykke». I tillegg vil meninger knyttet til funksjonaliteten i «Levende 

Samtykke» bli presentert.  
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1.4 Oppgavens struktur  
I kapittel 2 blir formålet med og funksjonaliteten til løsningen «Levende Samtykke» 

presentert, samt dagens ikke-digitale løsning for å håndtere samtykker og relevante lover for 

forskning på helsedata. Kapittel 3 er en litteraturgjennomgang knyttet til deltakelse i 

forskning, dele helsedata til forskning og samtykke. I kapittel 4 blir studiens 

forskningsmetode presentert. I kapittel 5 blir funnene og en analyse av funnene presentert, 

mens kapittel 6 tar for seg en diskusjon av funnene opp mot litteraturen presentert i kapittel 3. 

Kapittel 7 presenterer oppgavens konklusjon, studiens bidrag og videre arbeid som kan blir 

gjort.   
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2 Bakgrunn 
Dette kapittelet vil ta for seg bakgrunnen for masteroppgaven og vil hjelpe leseren med å 

forstå hva oppgaven handler om. Først vil lover og reguleringer som har en innvirkning på 

løsningen «Levende Samtykke» bli presentert. I 2.2 vil dagens løsning for 

samtykkehåndtering bli forklart. I kapittel 2.3 vil løsningen «Levende Samtykke» bli 

presentert. Til slutt vil det være en oppsummering av temaene tatt opp i dette kapittelet.  

2.1 Regulering av bruk av helsedata til forskning 
Det finnes flere lover som har en betydning for «Levende Samtykke». Dette delkapittelet er 

for å gi en forståelse til leseren for hvilke krav «Levende Samtykke» må oppfylle.  

 

I forprosjektet til «Levende Samtykke» er historien til det som er gjeldende for helseforskning 

i dagens samfunn nevnt. En av de er Nürnbergkodeksen, som er forskningsetiske standarder 

som må følges når det skal forskes på mennesker. Denne var et resultat av forskningen gjort 

på fanger i konsentrasjonsleirer under krigen av tyske leger. Mer spesifikt rettsakene som 

etterfulgte. Poenget med denne kodeksen var at det var nødvendig med frivillig samtykke fra 

forsøkspersonen. Dette var ikke nok og senere kom Helsinkideklarasjonen som var etiske 

retningslinjer for samtykke for pasienter. Dette var en utvidelse av Nürnbergkodeksen som 

bare omhandlet friske mennesker og ikke pasienter ("Levende Samtykke - Systembeskrivelse 

og spredningsstrategi", 2010).  

 

Den mest relevante loven i dag for dette prosjektet er loven om medisinsk og helsefaglig 

forskning, kort helseforskningsloven. Formålet med denne loven er «... å fremme god og etisk 

forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning» (Helseforskningsloven § 1, 2009). Det var som 

nevnt tidligere denne loven som la grunnlaget for oppstarten av prosjektet «Levende 

Samtykke». Andre lover som gjelder innen forskning er legemiddelloven for testing av 

legemidler på mennesker, og lov om medisinsk utstyr med forskrifter for testing av medisinsk 

utstyr.  
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2.1.1 Samtykke 

For at et samtykke skal være lovlig og gjeldende er det noen krav som må dekkes. I 

Helseforskningsloven § 13 (2009) står det at «Det kreves samtykke fra deltakere i medisinsk 

og helsefaglig forskning, med mindre annet følger av lov. Samtykket skal være informert, 

frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart. Samtykket skal bygge på spesifikk informasjon om et 

konkret forskningsprosjekt med mindre det er adgang til å avgi et bredt samtykke, jf. § 14 ...». 

Et bredt samtykke blir i Helseforskningsloven § 14 (2009) beskrevet som at personer kan avgi 

biologisk materiale og helseopplysninger til et bredt, men bestemt område. Et slikt bredt, men 

bestemt område kan være kreftforskning.  

 

Datatilsynet (2017b) beskriver hva det betyr at samtykket skal være informert, frivillig og 

uttrykkelig. Det at et samtykke er informert betyr at personen som samtykker skal forstå hva 

vedkommende samtykker til og forstå alle konsekvenser av å samtykke. Det at et samtykke 

skal være frivillig betyr at det ikke skal være press for personen til å samtykke. Et uttrykkelig 

samtykke betyr at du må gjøre en aktiv handling når du samtykker, slik at det ikke skal være 

tvil om at man samtykker. Det at samtykket skal være dokumenterbart betyr at det er registrert 

et sted som du kan slå opp i igjen, og det følger Oslo Universitetssykehus ved at de har et 

samtykkeregister hvor alle samtykkene er lagret.  

 

GDPR betyr noen endringer for samtykke. Det blir klarere krav og kanskje flere krav til hva 

som er et lovlig samtykke. Endringene som kommer med GDPR blir beskrevet i 2.1.4. 

2.1.2 Elektronisk samtykke 

Det er i dag en delvis løsning for elektronisk samtykke. De som har ansvar for 

samtykkeregisteret har en løsning for signering av samtykke på nettbrett. Det er uvisst ved 

hvilke avdelinger dette eventuelt har blitt tatt i bruk eller prøvd ut. Et problem her er at det 

ikke finnes noe konsept for sikker håndtering av slike apper på nettbrett, dette vil være 

Sykehuspartner sin oppgave å håndtere da det er de som er driftsansvarlige i OUS. Det er mye 

jobb med å sette opp nettbrettene manuelt, og det er heller ingen teknisk support som har 
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kapasitet til å kunne hjelpe til med nettbrettene hele tiden (Ansatt ved OUS som jobber med 

«Levende Samtykke», 2018).  

Datatilsynet (2012) har kommet med noen anbefalinger når det gjelder elektronisk samtykke 

ved forskning. Det kreves en sikker kommunikasjonskanal. Det betyr at kommunikasjonen 

som foregår ved innhentingen av samtykke må være kryptert. En sikrere 

kommunikasjonskanal blir det også ved at det blir brukt nivå 4 på innloggingen i MinJournal. 

Nivå 4 er den høyeste sikkerhetsinnloggingen vi har i Norge. Det må også spesielt bli tatt 

hensyn til personvernet til respondenten. Ved at man ikke ser den personen som signerer 

samtykket digitalt, så kan det skje at uvedkommende har signert. Datatilsynet (2012) sier at 

for å minske en slik skade, så kan informasjonen om studien bli sendt i papirform etter at det 

elektroniske samtykket er underskrevet. Dette hindrer at selv om uvedkommende har fått tak i 

den digitale innloggingen, så får de ikke tilgang til informasjon.  

2.1.3 Informasjonsplikt og rett til innsyn 

Det er viktig å nevne at i følge Datatilsynet (2017a) har virksomheter som behandler 

personopplysninger en plikt til å informere om dette, av eget initiativ og når du ber om det. 

Alle har rett til innsyn i hvilke opplysninger virksomheter har lagret om deg. Du kan se hvilke 

opplysninger som blir behandlet og også sikkerheten som beskytter bruken av opplysningene. 

For at man skal kunne få vite sikkerhetstiltakene, så er det et krav at dette ikke vil hemme 

sikkerheten (Datatilsynet, 2017a). Når det kommer til informasjonsplikt så er det 

virksomheten sin plikt å informere om at de bruker dine personopplysninger (Datatilsynet, 

2017a). «Levende Samtykke» dekker dette kravet ved at det skal sende ut informasjon om 

hvilke forskningsprosjekter en person deltar i. Informasjonsplikten er noe som lettere kan 

løses med et datasystem. I motsetning til et brev hvor du får informasjon om en studie, så vil 

du ikke kunne miste informasjonen hvis den ligger på nett. Dataene skal være sikret mot 

dette. Det står i Helseforskningsloven § 14 (2009) at dersom en person har skrevet under et 

bredt samtykke har de krav på jevnlig informasjon om prosjektet. Informasjonsplikten har 

altså ikke blitt mindre hvis man avgir ett bredt samtykke isteden for et spesifikt samtykke.  
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2.1.4 General Data Protection Regulation, GDPR 

GDPR er en ny personvernsforordning som det er planlagt at trer i kraft 25. mai 2018. Denne 

forordningen kommer fra EU, men vil gjelde for alle virksomheter i Norge. Den vil 

komplementere dagens lover om samtykke.   

I retningslinjene publisert av European Data Protection Board (EDPB) (2018) blir det gjort 

forskjell på et uttrykkelig samtykke og et samtykke som bare krever en klar bekreftende 

handling. I helseforskningsloven som vi har blir det ikke utdypet hva et uttrykkelig samtykke 

innebærer, men Datatilsynet (2017b) har en mer beskrivende forklaring, der blir det forklart 

som en klar bekreftende handling. Uttrykkelig samtykke blir i retningslinjene sagt å bare være 

nødvendig i situasjoner der beskyttelsen av dataene er kritisk. I artikkel 9 av GDPR står det 

hvordan spesielle kategorier av personopplysninger kan bli prosessert, og en av måtene er at 

datasubjektet gir et uttrykkelig/eksplisitt samtykke (The European Parliament & The Council 

of the European Union, 2016).   

 

Grensene mellom disse formene for samtykke er vanskelig å skille. Slik jeg tolker det vil ikke 

det å bare hake av en boks være nok for et uttrykkelig samtykke, men vil bli regnet som en 

klar bekreftende handling. Former for uttrykkelig samtykke som vil bli godtatt kan være et 

skriftlig samtykke, fylle ut et elektronisk skjema, sende en email, opplasting av en skannet 

signatur eller en elektronisk signatur. To-stegs verifisering er en annen mulighet. En muntlig 

uttalelse kan være gyldig, men blir ikke anbefalt da det kan være vanskelig å bevise 

(European Data Protection Board (EDPB), 2018).  

 

GDPR og hvordan det kan påvirke «Levende Samtykke» var et tema jeg tok opp når jeg 

intervjuet min informant som arbeider med dette prosjektet. Når utviklingen av prosjektet, 

«Levende Samtykke», forhåpentligvis er i gang igjen, vil GDPR ha trådt i kraft, og dette må 

OUS forholde seg. Kravene til samtykke som blir stilt i GDPR følges allerede av OUS, så det 

vil ikke være nødvendig med store endringer fra deres side. Datatilsynet har gjort et ettersyn 

av OUS og var fornøyd med svaret de fikk (Ansatt ved OUS som jobber med «Levende 

Samtykke», 2018).  



9 
 

2.2 Dagens løsning for samtykkehåndtering  
Dagens metode for å håndtere samtykker kan være strevsom og langtekkelig. Det er et ønske 

om at denne prosessen skal kunne effektiviseres ved hjelp av IT-systemet «Levende 

Samtykke». Gyldig samtykke har før måttet være skriftlig og det fører til at mye av 

kommunikasjonen må foregå ved hjelp av brevveksling. Nå jobbes det for en løsning som 

skal kunne håndtere samtykker elektronisk.  

 

I dag er det forskerne som selv må ta seg av innhentingen av samtykke fra pasienter/givere. 

Dette gjelder både for bruk av pasientopplysninger og biomateriale. Når innhenting av 

samtykke må gjøres via brev er det registrert at dette er en ineffektiv prosess, og 

svarprosenten er lav. Når en pasient er inne til behandling kan det også foregå innhenting av 

samtykke. Det er da mulighet for at de på forhånd kan ha fått informasjon hjem i posten eller 

at de får den når de er inne på sykehuset. Når samtykke er underskrevet og mottatt på 

sykehuset så sendes dette dokumentet til kartoteket, og en kopi skannes og lagres i 

samtykkeregisteret. Denne prosessen blir i "Levende Samtykke - Systembeskrivelse og 

spredningsstrategi" (2010) sagt å ha manglende sikkerhet, og være veldig innviklet. Det er i 

tillegg en veldig dyr og langtekkelig prosedyre hvis det er snakk om mange deltakere, gjerne 

flere tusen mennesker.  

 

I biobankforskning blir det nå brukt en samtykkeform som heter bredt samtykke. Et bredt 

samtykke vil bety at du godtar at biologisk materiale og personopplysninger blir samlet inn og 

at det kan brukes til et bredt formål. Slike formål kan for eksempel være forskning innen 

kreft, psykiatri- eller hjerteforskning. Bredt samtykke har ikke alltid vært lovlig. Da 

helseforskningsloven åpnet for bruken av bredt samtykke var det en av hovedgrunnene til at 

utviklingen av «Levende Samtykke» begynte.  

2.2.1 Elektroniske løsninger  

Fra forprosjektet for «Levende Samtykke» skrev de at det ikke ser ut til å finnes systemer som 

er i direkte konkurranse med «Levende Samtykke». Så vidt jeg vet er det fortsatt ingen direkte 

konkurrenter med et slikt system, men elektroniske signeringsløsninger finnes. DIFI har en 
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slik løsning som «Levende Samtykke» har planlagt å bruke. Denne vil bli beskrevet 

ytterligere i et underkapittel nedenfor.  

 

I Norge er det ikke mulig for alle å lage en elektronisk samtykkeløsning. En slik løsning vil 

kreve en database med potensielle personer. Problemet her er at potensielle aktører ikke kan 

samle personopplysninger før en person har samtykket til det. I forbindelse med lagring av 

helseopplysninger må det være hjemmel i lov for å få opprette en database. Dette vil gjøre det 

vanskelig å få brukere av en løsning. Det som gjør at OUS, eller andre helseforetak, kan 

utvikle en slik løsning uten disse problemene er at de allerede har pasientene. De kan da 

spørre pasientene når de er inne på sykehuset til behandling om de har lyst til å signere et 

bredt samtykke (Ansatt ved OUS som jobber med «Levende Samtykke», 2018).  

 

I søket etter systemer i Norge som kan være en konkurrent for «Levende Samtykke» ble det 

brukt ord som samtykkesystem, elektronisk system for samtykke, samtykkeløsning, og med 

Norge i tillegg i søkefeltet. Dette søket førte til lite. Det eneste jeg fant i Norge med noen 

likhetstrekk til «Levende Samtykke» var en tjeneste Helsenorge tilbyr. Helsenorge.no er en 

annen helseportal i Norge. Dette er en nasjonal løsning, og brukere av MinJournal kan også 

bruke denne portalen. Selvbetjeningsløsningene på Helsenorge innebærer tjenester som 

kjernejournal, bytte fastlege og oversikt over resepter og vaksiner ("Om helsenorge.no," 

2017). Det er noen overlappende tjenester mellom MinJournal og Helsenorge. Det pågår et 

samarbeid mellom Helsedirektoratet og OUS om tjenester fra MinJournal som skal inn på 

helsenorge.no ("Om MinJournal," 2018). Helsenorge.no har en tjeneste som gjør at du kan se 

informasjon om studier du er med i. Dette gjelder for befolkningsstudier og kliniske studier, 

men det er i dag bare Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som vises her 

("Tjenester på helsenorge.no," 2018). Dette er bare en liten del av det «Levende Samtykke» 

ønsker å gjøre.  

Løsningen fra DIFI 

Når det kommer til den elektroniske signeringen av samtykker så vil det bli brukt en løsning 

utviklet av DIFI, Direktoratet for forvaltning og ikt. Denne løsningen innebærer at DIFI 

arkiverer samtykket når det er signert slik at det ved senere anledning kan vises fram. Det at et 
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samtykke skal kunne vises fram er lovbestemt (Helseforskningsloven, 2009, § 14). 

Datatilsynet er en av de som har bestemt at det skal være mulig å vise fram samtykkene hvis 

de ønsker å ta en revisjon, og det skal være mulig for pasientene å få innsyn i sitt samtykke. 

GDPR har også nye bestemmelser for samtykker, og et av dem er at samtykkene skal kunne 

vises fram etter at de er signert. OUS lagrer i dag alle samtykkene som er signert i et 

samtykkeregister. Dermed har OUS oversikt over alle samtykkene og kan vise dem fram.    

2.3 Levende Samtykke 
«Levende Samtykke» er et prosjekt som ble påbegynt for flere år siden, men som aldri har 

kommet ordentlig i gang. I 2010 ble det utformet en rapport av forprosjektet til «Levende 

Samtykke». Dette dokumentet var en systembeskrivelse og en spredningsstrategi. Dette var 

den første informasjonen jeg fikk om dette prosjektet. Selv om rapporten var skrevet så tidlig 

som 2010 er den i følge min informant ved OUS fortsatt relevant. Fra dette dokumentet vil 

delen om systembeskrivelsen fortsatt være gjeldende, mens delen om spredningsstrategien 

ligger utenfor denne oppgaven. Det var flere grunner til oppstarten av dette prosjektet, men 

den viktigste var effektivisering av samtykkedelen ved forskning (Ansatt ved OUS som 

jobber med «Levende Samtykke», 2018). I tillegg er det for medisinske studier mange 

formaliseringer og godkjenninger som må være på plass. Dette er en lang og kompleks 

prosess. Derfor kunne det vært en fordel at det kan bli effektivisert.  

 

Et eksempel er hvis det skal gjennomføres en legemiddelstudie. Statens Legemiddelverk må 

godkjenne studien, og det vil være flere runder med utprøving av legemiddelet. Det vil 

kanskje starte med en mindre gruppe mennesker før man går videre med en større gruppe. I 

tillegg til dette trenger det godkjenning fra regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK). For studiene trenger forskerne å lage samtykkeskjemaer for sitt 

forskningsprosjekt. Dette er personer uten utdanning innen jus som må sette seg inn i dette å 

lage samtykkeskjemaer, og deretter skal dette formaliseres overfor REK, som må godkjenne 

det. Samtykkeskjemaet sendes ut til potensielle kandidater, og dette er en av prosessene som 

kan ta veldig lang tid. Underskrevne samtykker sendes tilbake, og purringer kan bli sendt ut 

til de som ikke svarte. En studie kan ikke begynne før det har så mange deltakere som det var 

spesifisert når studien ble godkjent.  
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Ansvaret for «Levende Samtykke» er i all hovedsak Oslo Universitetssykehus sitt, men det er 

Helse Sør-Øst som står som eier av løsningen. Det er interesse fra OUS for å få overført 

eierskap over denne løsningen fra Helse Sør-Øst, slik at OUS har alt ansvar. Oslo 

Universitetssykehus er et av helseforetakene i Helse Sør-Øst, så de vil være knyttet til 

hverandre.  

 

I rapporten fra forprosjektet om «Levende Samtykke» var det oppgitt at kreftklinikken ved 

OUS skulle være stedet for pilotprosjektet ("Levende Samtykke - Systembeskrivelse og 

spredningsstrategi", 2010). Dette er fortsatt tanken når de nå skal starte prosjektet igjen. 

Kreftklinikken har forsøkt å ta i bruk digitale hjelpemidler og det er mye forskning innen kreft 

som gjør at det er et passende sted for pilotprosjektet av «Levende Samtykke». En av 

grunnene til at OUS først ble valgt som sted for utvikling var at de, i hvert fall da rapporten 

ble utformet, står for cirka halvparten av all medisinsk forskning og forskningsbaserte 

biobanker i Norge.   

 

«Levende» delen av løsningen betyr at informasjonsplikten løpende ivaretas, og at samtykket 

kan signeres og oppdateres elektronisk (Thorstensen & Jor, n.d.). Det kan også forklares som 

at det er mulig å be om et nytt samtykke, utvide et samtykke og det er mulig å spørre igjen 

hvis en ikke husket på alt med en gang (Ansatt ved OUS som jobber med «Levende 

Samtykke», 2018).  

2.3.1 Formålet med «Levende Samtykke»  

Fra rapporten "Levende Samtykke - Systembeskrivelse og spredningsstrategi" (2010) står det 

at «...«Levende Samtykke» kan muliggjøre effektiv bruk av journaldata og biobankmateriale 

til forskning, samtidig som personvernet kan ivaretas på en effektiv måte». Enkelt vil det si at 

«Levende Samtykke» betyr bedre personvern for pasienten, enklere arbeid for forskeren, plikt 

til oversikt for foretaket og det vil generelt føre til bedre forskning (Thorstensen & Jor, n.d.).  
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I dag blir innhenting av samtykke regnet som en krevende prosess, som kan føre til feil bruk 

av både materiale og informasjon til forskning. Det er store muligheter for å utnytte materiale 

som er samlet inn til forskning bedre, og å lage et godt nok system som kan håndtere 

personvernet. «Levende Samtykke» ønsker å løse disse oppgavene ("Levende Samtykke - 

Systembeskrivelse og spredningsstrategi", 2010).  

2.3.2 Funksjonaliteten til produktet, «Levende Samtykke» 

«Levende Samtykke» er en elektronisk samtykkeløsning som skal effektivisere 

forskningsprosessen for forskere og deltakere. Systemet skal gi deltakerne beskjed når det 

kommer ny informasjon, eller når personell ved sykehuset spør om respons på noe. Systemet 

skal også gi forskerne en mer effektiv kvalifisering av utvalget de vil bruke i et 

forskningsprosjekt. Deltakerne vil kunne se sine samtykker, prosjekter de har reservert seg 

mot og prosjekter de deltar i ("Levende Samtykke - Systembeskrivelse og spredningsstrategi", 

2010).  

Systemet fra pasienten/giveren sin side 

Brukerne av «Levende Samtykke» får tilgang til tjenesten gjennom en portalløsning på nett. I 

nåværende tid er det tenkt å være gjennom helseportalen MinJournal. I "Levende Samtykke - 

Systembeskrivelse og spredningsstrategi" (2010) blir det også sagt at Helsenorge kan bli en 

aktuell portal, så lenge kravet til autentisering er tilfredsstilt.  

 

Bildene som blir presentert nedenfor er skjermbildene fra den tenkte løsningen, «Levende 

Samtykke». Det er disse bildene som har blitt vist til deltakerne i masterstudien. Sammen med 

bildene har det blitt spurt flere spørsmål angående hva de ønsker og synes om løsningen. 

Nedenfor i figur 1 vises hvordan MinJournal sin forside ser ut, og til høyre på siden kan du 

velge å logge inn. Det er flere alternativer brukere kan velge mellom for sikker innlogging. 

Disse er BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID på mobil og 

Commfides. Ved å logge inn får brukerne tilgang til alle tjenestene MinJournal tilbyr, som 

den personen har bruk for. Det er tjenester i MinJournal som kun er tilgjengelig for en 

spesifikk gruppe brukere. Eksempler på slike tjenester er blodspor og Dia:Clock, som bare 

kommer opp hvis du henholdsvis er en bløder eller har diabetes. 
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Figur 1 Illustrasjon av MinJournal som portalløsning 

Når en person har logget inn så vil de ha tilgang til sine egne data, og det vil være opprettet en 

sikker kommunikasjonskanal mellom brukere og sykehuspersonell. I figur 2 vises det hvordan 

det er tenkt at en person skal kunne samtykke til bred forskning og i tillegg en oversikt over 

signerte samtykker, og forskningsprosjekter som man deltar i eller har sagt nei til. En liten feil 

i skjermbildene jeg har mottatt er at det ikke skal stå avvist, men reservert. Teksten som står i 

latin er tenkt å være beskrivelsen for hva det brede samtykke innebærer. 
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Figur 2 Oversikt over en person sine studier og signerte samtykker 

Figur 3 viser en mer detaljert oversikt over hvordan det vil se ut hvis en bruker trykker på pil 

ned ved et spesifikt forskningsprosjekt. Her vil det være mulighet for å se resultater fra endte 

forskningsprosjekter, og mer informasjon om prosjektet. Lengden på en studie vises også her.   
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Figur 3 Mer detaljert oversikt over et spesifikt prosjekt 

Fra figur 3 ovenfor er det en mulighet for å trykke på at man reserverer seg for det spesifikke 

studiet, men at det brede samtykke fortsatt er aktivt. Det er også verdt å legge merke til at det 

ikke er et sted du kan trykke for å godta studiet, men bare for å reservere deg. Det betyr at når 

en person får tilsendt en ny studie som er innenfor det brede samtykke de har signert, så må 

personen aktivt reservere seg fra studiet innen en frist eller så vil det automatisk bli godtatt. 

Fristen er tenkt å være 2 uker på å reservere seg fra man har mottatt beskjed om en ny studie 

til det vil stå som godtatt. Her kan du også legge merke til at menylinja øverst viser 

forskjellige tilgjengelige tjenester i MinJournal. Som nevnt tidligere er det noen tjenester som 

er spesifikke til en brukergruppe. Her kan du se at Dia:Clock kommer opp på dette 

skjermbildet (figur 3). Dette ville ikke kommet opp for en person uten diabetes.  

 



17 
 

Figur 4 nedenfor derimot viser at man må trykke to ganger for å reservere seg, slik at man kan 

være sikrere på at det er det en person ønsker å gjøre. Figuren viser også, ringet rundt med 

rødt, hvordan det skal være mulig å komme inn til sine samtykker i MinJournal. Det skal på 

lik linje som andre tjenester i MinJournal vises øverst på menylinja.  

 

Figur 4 Reservere seg fra studier 

Nedenfor på figur 5 er hvordan en brukers profil ser ut når man logger inn på MinJournal. 

Alternativene til vanlig er om du vil motta varsler fra MinJournal generelt, men dette er ikke 

noe en behøver å fylle ut. Når «Levende Samtykke» blir implementert, så skal det under det 

som allerede står der komme et eget alternativ for varsler som omhandler 

forskningsprosjekter. Det vil ligne på det som er der nå, bare at som standard så vil 

alternativene for om man vil motta varsler fra MinJournal være haket av. Det er brukeren selv 

som aktivt må velge bort at de vil ha varsler. Det at de som standard er haket av er på grunn 

av plikten forskerne har til å informere pasientene/giverne om hva helsedataene deres blir 

brukt til.  
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Figur 5 En brukers profil i MinJournal 

Systemet fra forskeren sin side  

I "Levende Samtykke - Systembeskrivelse og spredningsstrategi" (2010) står det at forskerne 

skal gjennom systemet kunne kvalifisere brukerutvalget sitt, gjøre informasjon tilgjengelig for 

pasienter/givere(brukere), svare på spørsmål og spørre om samtykker. Det står også at 

forskerne må søke på vanlig måte for å kunne starte et nytt forskningsprosjekt, og i denne 

søknaden utarbeide en forskningsprotokoll. Det skal effektivisere prosessen med å samle inn 

samtykker for forskerne, ved at de kan utføre kommunikasjonen ved hjelp av denne løsningen 

istedenfor brev som er veldig tidkrevende. Figur 6 under viser hendelsesforløpet til hvordan 

en forsker kan bruke systemet til å finne passende deltakere. En liten forskjell fra da dette 

bildet ble laget til der løsningen er i dag er at under punkt 2 hvor du kan sette tagger, så vil 

ikke etnisitet være en tagg. Forskerne vil velge hvilke personer de vil skal delta i 

forskningsprosjektet på bakgrunn av tagger. Noen mulige tagger er alder, kjønn og diagnose 

som kan ses i figur 6 under. Det er fortsatt mulig at det må sendes ut brev til noen for at det 

skal bli mange nok deltakere.  
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Figur 6 "Levende Samtykke" - Hendelsesforløp 
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2.3.3 Systemarkitektur   

Løsningen «Levende Samtykke» skal bli implementert i MinJournal. MinJournal er en 

helseportal på nett som håndterer kommunikasjon mellom pasienter og helsevesen. Et viktig 

trekk er at denne kommunikasjonen er kryptert og sikret. MinJournal kan brukes av alle 

personer innen Helse Sør-Øst. Hittil er det bare Oslo Universitetssykehus og Sykehuset 

Østfold som har tjenester tilgjengelig for bruk. MinJournal tilbyr flere tjenester på nett, og 

blant dem er journalinnsyn, håndtering av timeavtaler og mer spesifikke tjenester som 

blodspor og Dia:Clock. Kommunikasjonen som foregår på MinJournal krever sikker 

innlogging ("Om MinJournal," 2018). Innlogging er klassifisert i ulike sikkerhetsnivå 

(Direktoratet for Forvaltning og IKT, 2018). Nivå 4 som MinJournal bruker krever da bruk av 

enten BankID, Buypass eller Commfides for å logge inn.  

 

Fra forprosjektet til «Levende Samtykke» blir det beskrevet at det legges opp til en arkitektur 

som består av 3 hovedsystemer. Disse tre delene er internettløsningen for 

pasienten/giveren/brukeren, et administrativt system og et registersystem som er inndelt i 

formål ("Levende Samtykke - Systembeskrivelse og spredningsstrategi", 2010). Disse tre 

systemene har forskjellige brukere, enten om det er forskere, pasienter eller administrasjonen. 

Nedenfor er et bilde som er tatt fra "Levende Samtykke - Systembeskrivelse og 

spredningsstrategi" (2010) som viser flyten av informasjon og arkitekturen.  

 

Figur 7 Prosessflyt og arkitektur 
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I figur 7 ser man internettløsningen som er representert av minjournal.no. Det er planlagt at 

MedInsight skal brukes som databaseverktøy, og at systemene skal være designet slik at de 

kan gjenbrukes og integreres mot andre systemer ("Levende Samtykke - Systembeskrivelse 

og spredningsstrategi", 2010).  

 

I en annen figur fra samme rapport om «Levende Samtykke» vises det bedre hvordan 

registrene skal deles opp etter formål. 

 

Figur 8 Overordnet systemarkitektur 

Systemet må tilfredsstille flere krav. Disse kravene er knyttet til autentisering, sikkerhet, data 

registerstruktur, portal, databaseteknologi, kobling mot MinJournal, gjenbruk og spredning, 

integrasjon mot SMS og E-mail, manuelt system og fleksibilitet ("Levende Samtykke - 

Systembeskrivelse og spredningsstrategi", 2010). Systemkravene er stilt av både 

myndighetene og Oslo Universitetssykehus.  

2.4 Oppsummering 
Dette kapittelet presenterte først lover og reguleringer som har en innvirkning på løsningen 

«Levende Samtykke». Det ble så forklart hvordan samtykkehåndteringen med papir foregår i 

dag. Til slutt ble løsningen «Levende samtykke» presentert fra både brukeren og forskeren sin 

side.  



22 
 

3 Litteraturgjennomgang 
Dette kapittelet tar for seg en litteraturgjennomgang av forskjellige temaer som er relevante 

for studien. Kapittel 3.1 tar for seg litteratur knyttet til deltakelse i forskning. I kapittel 3.2 blir 

litteratur knyttet til deling av helsedata til forskning presentert, og kapittel 3.3 presenterer 

litteratur knyttet til samtykkemodeller. Litteraturen vil bli brukt videre i diskusjonen av 

resultatene fra denne studien. Denne litteraturen vil bli brukt som tilleggsinformasjon og for 

verifisering av funn (Bowen, 2009). Det ble gjort en utvelgelse på å finne artikler som er 

publisert i kjente journaler, og publisert i nyere år for å være sikrere på at det hadde en 

relevans innen tema.  

3.1 Deltakelse i forskning 
Dette kapittelet vil presentere tidligere litteratur om holdninger til deltakelse i forskning. 

Under vil det være delt opp i underkapitler merket med navn eller tema for artikkelen. 

Mengden av artikler jeg fant som omhandlet dette temaet var færre i senere år enn i tidligere 

år, det vil kunne prege dette delkapittelet. Alle artiklene er fra år 2000 eller senere, men den 

nyeste er fra 2013. Det ble ikke funnet nyere artikler som var knyttet til deltakelse i forskning. 

Mange av artiklene som omhandlet holdninger til deltakelse var også knyttet spesifikt til 

forskning på genetisk materiale, noe som gjorde at de ikke ble tatt med her. Holdninger til 

genetisk forskning vil kunne tenke å skille seg fra annen medisinsk forskning, og er derfor 

ikke tatt med i denne studien.  

3.1.1 Hvorfor deltar personer i befolkningsbiobankstudier? 

Den første artikkelen tar opp grunner til at personer deltar i befolkningsbiobankstudier, ved at 

forfatterne gjør en systematisk litteraturgjennomgang av tidligere forskning på temaet. 

(Nobile, Vermeulen, Thys, Bergmann, & Borry, 2013). Tilsynelatende friske individer var 

tema for denne artikkelen. Biobanker inneholder biologiske prøver sammen med personlig 

informasjon. 

 

Resultatene fra litteraturgjennomgangen viser at beslutningsprosessen kan være en personlig 

vekting av ulemper opp mot fordeler. Aspekter som er en del av denne prosessen finnes både 
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på individuelt nivå og på kontekstuelt nivå. På individuelt nivå ble personlige holdninger og 

subjektive oppfatninger av ulemper på den ene siden sett opp mot fordeler på den andre siden 

(Nobile et al., 2013). Faktorer for personlige holdninger er knyttet til altruisme, tillit og 

optimisme. Altruisme er en faktor som ble funnet i mesteparten av studiene (8 av 13). Hvis 

altruisme blir oppgitt som en grunn for deltakelse, betyr det at man deltar for at det skal hjelpe 

andre uten forventning av at det skal være en belønning for en selv. Forskerne fant også en 

følelse av gjensidighet knyttet til altruisme. Deltakerne følte en form for et gi og ta forhold til 

helsetjenesten som del av et større samfunn. De fikk noe ut av helsetjenesten, og de ga noe 

tilbake ved å delta i forskning. Tillit som en faktor var ikke funnet i like mange artikler (5 av 

13). Deltakerne hadde tillit til at forskerne bestemte relevansen av studien og at 

konfidensialiteten deres ble beskyttet. Denne tilliten foreslår Nobile et al. (2013) at forklarer 

hvorfor deltakere også følte at bare litt informasjon var nødvendig for å gjøre et valg, og at 

ingen ekstra detaljer var nødvendig. Noen deltakere sa også at de følte at det ikke var noe 

annet valg enn å delta, og at de derfor aksepterte å stole på forskerne. Optimisme var som en 

faktor i få artikler (4 av 13). Deltakerne viste generelt stor optimisme til framgang i forskning 

og vitenskap, og en nysgjerrighet knyttet til forskningsprosessen. Den subjektive 

oppfatningen av ulemper ved å delta i forskning var knyttet til hvor enkel prosedyren var og 

omdømmet til institusjonen. Ulempen ved deltakelse i biobankstudier ble oppfattet som 

minimal, og spørsmålet om ‘hvorfor ikke’ ble stilt (Nobile et al., 2013). Et godt omdømme og 

tidligere positive erfaringer med institusjonene var avgjørende faktorer i 

beslutningsprosessen. I nesten alle studiene (11 av 13) ble det oppgitt at deltakerne forventet 

en form for fordel, enten en personlig fordel eller en fordel for andre. En personlig fordel 

kunne være å få tilbake noe individuell informasjon relatert til helse. I en artikkel ble det 

funnet at kompensasjon i form av penger kunne være en personlig fordel. Fordeler for andre 

var oftest knyttet til egen familie. Uten om dette ble framtidige generasjoner, spesielle etniske 

samfunn, kostnadsbesparing for samfunnet og fordeler for forskning og vitenskap generelt 

trukket fram som fordeler for andre. På et kontekstuelt nivå ble familiehistorie med sykdom 

(6 av 13), eller press fra institusjoner eller personale i studien (1 av 13) nevnt som faktorer for 

deltakelse (Nobile et al., 2013).  

3.1.2 Motivasjon for å delta i helseundersøkelser 

Den andre artikkelen er skrevet av en norsk forfatter, og tar for seg motivasjoner for å delta i 

helseundersøkelser, med utgangspunkt i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Den 
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er rettet mot at det har vært et større frafall i deltakelse i helseundersøkelser, og hvordan dette 

kan forhindres ytterligere. Artikkelen sine funn for motivasjoner til å delta er opplevd 

egennytte som den viktigste motivasjonen, bidrag til forskning og i tillegg altruistiske motiver 

for å delta (Antonsen, 2005). I all hovedsak var personene positive til å delta, men oppga 

praktiske problemer som det mest avgjørende faktoren for deltakelsen. Artikkelen presenterer 

også tiltak som kan bli gjort for at flere skal delta, men det vil ikke bli presentert her siden 

fokuset i oppgaven er på holdninger til deltakelse i forskning. En viktig tanke som Antonsen 

(2005) påpeker i sin artikkel er at mye tidligere litteratur som han har tatt utgangspunkt i er 

fra USA. Kulturen i Norge og USA er ulik, og dermed er det ikke sikkert at funn er 

overførbart til hvordan det er i Norge. Forfatteren tenker seg at det kan være forskjell i 

motivene for å delta. 

 

Resultatene publisert i artikkelen viser at egennytte og bidrag til forskning er de grunnene 

flest oppgir for å delta i helseundersøkelser. Noe spesielt med helseundersøkelser i forhold til 

annen type helseforskning er at det innebærer en helsesjekk som ikke nødvendigvis er tilfelle i 

annen helseforskning. Dermed er det mulig å tenke seg at egennytte ikke er et like viktig 

motiv for deltakelse i andre typer helseforskning. Disse motivasjonen viste seg å være knyttet 

til forskjellige aldersgruppe og utdannelse. Yngre menn med lav utdannelse hadde egennytte 

som eneste motivasjon, mens bidrag til forsking var viktigere hos studenter. Forfatteren 

antyder her at det kan ha med kjennskap til hvordan forskningen har en nytteverdi, og at 

grupper med lavere utdannelse har mindre kjennskap til det. For de middelaldrende var en 

helsesjekk det viktigste motivet, mens bidrag til forskning var også positivt. Den eldre 

gruppen oppga grunner som var mer relatert til samfunnsnytte, og at de så på 

helseundersøkelsen som en form for plikt. En annen faktor som blir diskutert i artikkelen er 

konfidensialitet, og denne blir ikke antatt til å være en like viktig motivasjon for å delta i 

undersøkelsen. Deltakerne har tillit og stoler på at helseundersøkelsen beskytter 

konfidensialiteten, selv om informasjon på avveie blir oppfattet som en risiko. Med tanke på 

hva slags sensitiv informasjon de er komfortable med å dele, ser det ut som om de yngre 

deltakerne er mer reservert til å dele informasjon om seksuell legning, selvmordstanker og 

lignede enn middelaldrende og eldre. Dette kobler forfatteren opp mot at de kan dele 

informasjonen hvis de har tillit til at den blir behandlet konfidensielt.  
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Artikkelen oppgir praktiske forhold, herunder problemer som tidsbruk, transport og 

glemsomhet, som det største hinderet for å delta i helseundersøkelser. Artikkelen bruker også 

en tese fra Goyder og Leiper (1985) om at tillit til arrangøren av undersøkelsen er viktig for 

om personer har lyst å dele mer sensitiv informasjon. Høyere tillit vil føre til at de deler mer, 

enn hvis tilliten var lav. Konklusjonen fra denne artikkelen er at motivasjonene ikke er enkle, 

men mangfoldige og sammensatte. Altruistiske motiver kan for noen være like viktig som 

egennytte. De forskjellige motivene er også preget av alder og utdanningsnivå (Antonsen, 

2005).  

3.1.3 Allmennhetens holdninger til villighet til å delta i medisinsk 
forskning 

Dette er en artikkel som tar for seg allmennheten sine holdninger og villighet til å delta i 

medisinsk forskning, siden dette er et tema som er mindre utforsket enn det samme tema for 

andre grupper mennesker som pasienter og lignende (Trauth, Musa, Siminoff, Jewell, & 

Ricci, 2000). En telefonundersøkelse ble brukt og i tillegg til villigheten til å delta, ble også 

faktorer som er assosiert med dette undersøkt. Dette var en kvantitativ undersøkelse i 

motsetning til grunnlaget for masteroppgaven som er et kvalitativt datamateriell. Studien er 

gjennomført i USA. Deltakere i studien blir delt opp i tre grupper: villig, ubestemt og ikke-

villig til å delta i forskning. Faktorer med det å være villig eller ubestemt ble identifisert i 

studien.  

 

Resultatene publisert i artikkelen viser til at faktorer for villighet er: ha en slektning eller venn 

som har en sykdom, være mellom 35-64 år, tidligere erfaring med medisinsk forskning, ha en 

gunstig holdning til bruk av mennesker i forskning og være av den oppfatning av at det er et 

mangfoldig utvalg som deltar i kliniske forsøk. Egen sykdom økte ikke villigheten til å delta. 

Studien fant at villighet sank med alder. Forståelse for at det er et mangfold som deltar i 

forskning bidro til at sannsynligheten for villighet økte. De som er ubestemte har minst en 

høyskolegrad, har en gunstig eller nøytral holdning til bruk av medisinsk forskning, og av den 

oppfatning av at deltakernes ve og vel er hovedbekymringen til forskerne. De som er 

ubestemte er mer mottakelige for å delta i forskning, men forutsetter sin beslutning som 

avhengig av at de har en sykdom. Deltakerne kan også ha sagt de er ubestemte fordi de aldri 
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har tenkt på situasjonen, og dermed ikke har en mening om det å delta i forskning (Trauth et 

al., 2000).  

3.1.4 Hvordan attributter for studiedesign påvirket villigheten til å 
delta i klinisk forskning 

Denne artikkelen hadde som mål å finne ut hva som påvirker en pasients villighet til å delta i 

klinisk forskning. Dette ble gjort ved å spørre pasienter om 4 hypotetiske studier og om de 

ville delta (Agoritsas et al., 2011). Dette ble også nevnt som en svakhet ved studien. Studien 

ble utført i Sveits og var av en kvantitativ form. Faktorer som ble undersøkt var hvor stor 

byrde det var for pasientene å delta, forståelse eller aksept for forskningsmetodene, oppfattet 

interessekonflikt for forskerne og at de beste forskningspraksisene ble fulgt. Agoritsas et al. 

(2011) foreslår også muligheten for at pasienter som har høyere utdannelse har en klarene 

forståelse for samfunnsnytten av klinisk forsking. I tillegg til at pasienter som har hatt en 

gunstig opplevelse med helsetjenesten kan være mer villig til å delta.  

 

Resultatene fra studien viste at pasienter verdsatte sikkerhet, bekvemmelighet, at etiske 

komiteer hadde tilsyn med forskningen og åpen kommunikasjon i forskningen. Det var mer 

sannsynlig at de som var tilfredse med tidligere sykehusopphold og som opplevde at legene 

var tilgjengelige ville delta i forskning (Agoritsas et al., 2011). En høyere villighet ble også 

observert når en ny medisin ikke hadde noen bivirkning, ingen ytterlige besøk var nødvendig, 

balansert informasjon var gitt, resultatene ville bli i offentligheten og at prosjektet var 

godkjent av en etisk komite. Godkjenning av en etisk komite var funnet å være den fremste 

faktoren for villighet til å delta. Det som hadde en negativ innvirkning på deltakelse var 

ødeleggelse av biologiske prøver på slutten av studien, bruk av placebo i kontrollgrupper og 

randomisering av deltakere. Agoritsas et al. (2011) påpeker at randomisering ikke var av 

statistisk betydelighet. Forfatterne sin forklaring på hvorfor bruk av placebo og randomisering 

kunne ha en negativ effekt var at slike aspekter ved forskning ikke var fullstendig forstått. Det 

at ødeleggelse av biologiske prøver etter prosjektets slutt har en negativ innvirkning på 

villigheten til å delta blir forklart med at pasienter kanskje tror at slike prøver kan være nyttig 

for dem eller framtidig forskning. Pasientene ser ikke det etiske problemet med å bruke 

prøver uten eksplisitt tillatelse. Faktorer som forfatterne fant til ikke å ha noen innvirkning på 

deltakelse var hvem som finansierte studien, at deltakerne ble betalt for å delta, 
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nødvendigheten av å fylle ut skjema og om studien hadde et klinisk eller økonomisk formål. 

Studien anerkjenner også andre faktorer for deltakelse. Disse er å sette opp ulemper mot 

fordeler, byrden med deltakelse, håp for personlige fordeler og altruistiske motiver. Agoritsas 

et al. (2011) har ikke vurdert disse faktorene, men forteller at deres resultater er i samsvar 

med dette perspektivet.  

3.1.5 Oppsummering 

I artiklene har det blitt presentert flere motivasjoner eller faktorer for deltakelse i forskning. I 

Nobile et al. (2013) ble det presentert grunner for å delta i befolkningsbiobankstudier. 

Vekting av ulemper opp mot fordeler var en del av beslutningsprosessen. Altruisme, tillit og 

optimisme er faktorer for personlige holdninger for å delta i forskning. Omdømme og 

tidligere positive erfaringer med forskningsinstitusjonene var en avgjørende faktor i 

beslutningsprosessen. I nesten alle studiene ble en form for fordel forventet. Enten personlig 

eller som en fordel for andre (Nobile et al., 2013). Antonsen (2005) beskriver motivasjoner 

for å delta i helseundersøkelser. Selv om Antonsen (2005) sin artikkel tar for seg motivasjoner 

til helseundersøkelser vil jeg si at flere av de antakeligvis kan overføres til annen 

helseforskning i Norge. Alle de andre artiklene er fra andre land, i all hovedsak USA. Det kan 

tenkes at disse meningene ikke kan overføres til holdningene personer har i Norge, men av det 

jeg fant er det gjort lite eller ingen forskning på dette feltet i Norge. Motivasjonene Antonsen 

(2005) presenterte er egennytte, bidrag til forskning og altruisme. En annen motivasjon som 

ble nevnt var konfidensialitet, men ikke som en like viktig motivasjon. Flere praktiske forhold 

blir nevnt som hindre for å delta. Trauth et al. (2000) tar for seg allmenheten sin villighet til å 

delta i medisinsk forskning. Faktorer for villighet var å ha en slektning eller venn som har en 

sykdom, være mellom 35 og 64 år, tidligere erfaring med forskning, ha en gunstig holdning til 

bruk av mennesker i forskning og være av den oppfatning av at det er et mangfoldig utvalg 

som deltar i forskning. Den siste artikkelen av Agoritsas et al. (2011) presenterer faktorer ved 

en studies design med tanke på villighet til å delta i forskning. Personer som tidligere var 

tilfreds med sykehusopphold og som opplevde at legene var tilgjengelige var mer positive. En 

høyere villighet ble observert når en ny medisin ikke hadde bivirkninger, ingen ytterligere 

besøk var nødvendig, balansert informasjon ble gitt, resultatene ble i offentligheten og at 

prosjektet var godtatt av en etisk komite. En negativ innvirkning var ødeleggelse av 

biologiske prøver på slutten av studien, bruk av placebo i kontrollgrupper og randomisering 

av deltakere.  
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3.2 Deling av helsedata til forskning  
Dette delkapittelet tar for seg tidligere forskning på personer sine holdninger til å dele 

helsedata til forskning. Først vil en definisjon av helsedata bli tatt opp. Deretter vil artiklene 

bli beskrevet, før en oppsummering av artiklene følger til slutt. Den eldste artikkelen er fra 

2006, mens de andre er publisert i 2014 og 2016. Artiklene er utvalgt slik at både pasienter og 

allmennheten sitt syn på datadeling skal presenteres.  

3.2.1 Helsedata 

Av Personopplysningsloven § 2 (2001) framkommer det at helseforhold er sensitive 

personopplysninger. Det betyr at innsamling og deling av slike opplysninger er strengere 

håndtert enn andre ikke-sensitive personopplysninger. Eikenes (2018) omfatter helsedata som 

alder, høyde og vekt. I tillegg også svar på blodprøver, medisinbruk, svar fra spørreskjemaer, 

resultater fra medisinske undersøkelser og operasjoner, og resultat fra analyser av DNA. 

Helsedata fra personer blir lagret i forskjellige registre. Det mest aktuelle her er kreftregistret 

som inneholder mye informasjon om krefttilfeller i Norge. Kreftregisteret har i tillegg mange 

kvalitetsregistre for én enkelt diagnose eller en gruppe diagnoser som hører sammen. I 

intervjuene ble helsedata, også kalt helseinformasjon noen ganger, beskrevet som sensitive 

opplysninger om sykdomshistorie, biologisk materiale og psykisk historie knyttet til sykdom.   

 

Figur 9 Hvem er du villig til å dele helse- og treningsdata med? 

Figur 9 er fra en rapport av Teknologirådet (2017) og viser resultatene av en undersøkelse 

hvor det var snakk om egenmålte helse- og treningsdata. Den viser at nesten 70 % ville delt 

egenmålte data til medisinsk forskning og 50 % ville delt det for å få en tilpasset behandling i 
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helsetjenesten. De færreste, bare 17 %, ville delt det til forsikringsselskapet (Teknologirådet, 

2017). Det er ikke oppgitt noen grunner til hvorfor det er minst interesse for å dele data med 

forsikringsselskapet. Figuren viser også at mennesker er mer interessert i å dele data for å 

hjelpe andre enn å hjelpe seg selv.  

3.2.2 En undersøkelse om friske individer sine preferanser for 
datadeling 

Bell, Ohno-Machado, og Grando (2014) gjorde en undersøkelse om preferansene til friske 

individer når det kommer til å dele helsedata. Dette var en hypotetisk studie, som gjør at det 

kan hende deltakerne vil svare annerledes hvis det ikke hadde vært en hypotetisk situasjon. En 

begrensning ved studien var at det ble rekruttert fra en campus hvor de fleste var asiatiske og 

mellom 18 og 30 år. De fleste hadde noe høyskoleutdanning og de fleste var ved bra eller 

bedre helse. Det betyr at det ikke er sikkert resultatene kan generaliseres til den generelle 

befolkningen.  

 

I deres undersøkelse hadde forfatterne et forslag om flere forskjellige faktorer som kunne ha 

innflytelse på personer sine holdninger for å dele helsedata til forskning. Faktorene de 

presenterte var type informasjon, type mottaker, nivået av anonymitet, helsetilstanden til 

subjektet og oppfattet verdi. Deltakerne var mindre villig til å dele veldig personlig 

informasjon. Sensitiv informasjon som misbruk av rusmidler, sykdommer relatert til seksuell 

helse og sykdommer relatert til mental helse. Villighet til å dele minsket når det gjaldt å dele 

informasjon av kommersielle eller fortjeneste grunner. Det var større villighet til å dele 

informasjon når den var avidentifisert. Hvis deltakerne hadde en progressiv eller kronisk 

sykdom var de mer villige til å dele. Til slutt viste Bell et al. (2014) at deltakerne verdsatte 

gruppebaserte delingsmodeller og muligheten for rask behandling og kur for sin medisinske 

tilstand. Studien indikerte at personer kanskje ikke ønsker et bredt samtykke, men heller en 

modell hvor de kan skreddersy sine preferanser for hvilke deler av helsedataene som ble delt. 

Studien viste også at personer var mer villige til å dele data hvis de var presentert med valg 

for å kontrollere kategorier av sensitiv informasjon (Bell et al., 2014).  

 



30 
 

3.2.3 Pasienter sine holdninger til å dele helseinformasjon 

Denne artikkelen tar for seg pasienter sine holdninger til å dele helseinformasjon, og om 

pasientene føler at de er godt nok informert om bruken av deres helseinformasjon. Whiddett, 

Hunter, Engelbrecht, og Handy (2006) utførte en spørreundersøkelse i New Zealand. 

Forfatterne opplevde at utvalget var overrepresentert av yngre kvinner, og at eldre personer 

over 60 år og populasjoner fra Asia eller Stillehavsøyene var underrepresentert.  

 

Resultatene fra studien viste at holdningene ble påvirket av tre faktorer. Disse faktorene er: 

identiteten til mottakeren, nivået av anonymitet og type informasjon. Knyttet til identiteten ble 

det funnet at respondentene var generelt villig til at informasjonen kunne deles mellom 

helsepersonell. De var mer motvillige til at informasjonen kunne deles med andre, slik som 

administratorer, forskere eller andre statlige avdelinger. De var mest motvillige til å dele med 

forsikringsselskaper og statlige avdelinger. Over halvparten var ikke villig til dette. De fleste 

var villige til å dele til helseadministratorer og forskere, spesielt hvis de ble konsultert først. 

Respondentene var mer villig til å dele anonym informasjon. Selv om det her var 

reservasjoner om hvilken type informasjon de ville delt til andre enn helsepersonell. Knyttet 

til type informasjon var de mer motvillige til å dele mer personlig informasjon. I tillegg fant 

Whiddett et al. (2006) at de fleste pasientene hadde enten lite eller ingen kunnskap om 

hvordan informasjonen deres ble delt.  

3.2.4 Allmennheten sine preferanser for lagring, tilgang til og deling 
av elektronisk helseinformasjon 

Dette er en spørreundersøkelse utført i alle EU-land. Patil, Lu, Saunders, Potoglou, og 

Robinson (2016) ønsket å evaluere allmenheten sine preferanser for potensielle 

personverntrusler fra enheter eller tjenester som lagrer personlig helseinformasjon. 

Resultatene fra studien viser at det var preferanser for å lagre mer detaljert elektronisk 

helseinformasjon, men at respondentene var uvillige til en bredere tilgang til og deling av 

informasjonen. Utdypet var respondentene motvillige til at nær familie og hjemmesykepleie 

skulle se helseinformasjonen. I tillegg var de sterkt motvillige til at forsikringsselskaper, 

private legemiddelfirmaer og akademiske forskere skulle se informasjonen. Under halvparten 

av respondentene svarte at helsetjenestene lykkes med å lagre helseinformasjonen sikkert. 
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Patil et al. (2016) fant i tillegg ut at det var store forskjeller i hvilke land som bekymret seg 

for personvern. Landene som svarte at flest ikke var bekymret i det hele tatt var Sverige, 

Danmark og Slovenia.  

3.2.5 Oppsummering  

Bortsett fra artikkelen av Patil et al. (2016) som var en spørreundersøkelse i alle EU-land, 

påpeker de to andre artiklene problemer med at utvalget muligens ikke er representativt. Det 

fører til at det kanskje ikke er mulig å generalisere funnene fra disse artiklene. Bell et al. 

(2014) gjorde en undersøkelse om preferansene hos friske individer til å dele helsedata. De 

fant fem forskjellige faktorer som påvirket holdningene til å dele helsedata. Disse er: type 

informasjon, type mottaker, nivået av anonymitet, helsetilstand til subjektet og oppfattet 

verdi. Whiddett et al. (2006) sin artikkel presenterer faktorer som påvirker pasienter sine 

holdninger til å dele helsedata. Disse faktorene er identiteten til mottaker, nivået av 

anonymitet og type informasjon. Forfatterne viser at pasientene ønsket begrensninger for 

delingen av personlig informasjon, spesielt hvis det skal deles utenfor helsesektoren. Patil et 

al. (2016) tar for seg allmennheten sine preferanser for lagring, deling og tilgang til 

elektronisk helseinformasjon. Studien viste at respondentene ønsket at mer detaljert 

informasjon skulle lagres, men at de var uvillige til en bredere tilgang og deling av 

informasjon.  

3.3 Samtykke 
Dette delkapittelet tar for seg tidligere artikler som omhandler samtykke. I all hovedsak vil 

det presenteres artikler som diskuterer bruken av bredt samtykke, som er et av hovedfokusene 

i denne studien. I det første underkapittelet blir samtykkemodellene, spesifikt og bredt 

samtykke, presentert. Underkapittel 3.3.2 tar opp bredt samtykke versus en modell for 

dynamisk samtykke. 3.3.3 presenterer pasienters perspektiver for å dele anonymiserte 

helsedata ved bruk av et system for dynamisk samtykke. I 3.3.4 blir en kort sammenfatning av 

resultatene fra en litteraturgjennomgang av personers perspektiver på bredt samtykke og 

datadeling presentert. Til slutt følger en oppsummering av de forskjellige artiklene i 3.3.5.  
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3.3.1 Samtykkemodeller  

Samtykke kan bli beskrevet med forskjellige modeller. Det finnes åpent, bredt, spesifikt og 

flere andre typer. Nedenfor blir definisjonen av bredt samtykke og spesifikt samtykke 

presentert slik den er brukt i oppgaven. 

Bredt samtykke 

I Helseforskningsloven § 14 (2009) står det at «Forskningsdeltakere kan samtykke etter § 13 

til at humant biologisk materiale og helseopplysninger brukes til nærmere bestemte, bredt 

definerte forskningsformål ...».  

 

Det at helseforskningsloven trådte i kraft var noe av det som startet utviklingen av «Levende 

Samtykke». Etter loven kunne de nå samle inn brede samtykker, innen for eksempel 

områdene kreft og psykiatri ("Levende Samtykke - Systembeskrivelse og spredningsstrategi", 

2010). I mine intervjuer ble bredt samtykke beskrevet som et samtykke til all framtidig 

forskning innen et spesifikt område. Ofte nevnt innen kreftforskning. Informantene ble også 

informert om at et oppfattet problem med bredt samtykke var vanskeligheten av å vite helt 

hva det brede samtykket brukes til. 

Spesifikt samtykke 

Spesifikt samtykke ble beskrevet som at du samtykker til et spesifikt prosjekt. Det ble ofte 

forklart med at min studie brukte et spesifikt samtykke, og at det dermed var kun jeg som 

hadde lov til å bruke informasjonen samlet inn fra informantene.  

3.3.2 Bredt samtykke versus dynamisk samtykke i 
biobankforskning 

Steinsbekk, Myskja, og Solberg (2013) er norske forskere som skrev en artikkel som tar opp 

hvilken samtykkemodell som burde brukes i biobankforskning. I mye biobankforskning har 

en modell for bredt samtykke blitt tatt i bruk. Forfatterne av artikkelen tar for seg en 

tilnærming kalt dynamisk samtykke. Dynamisk samtykke blir forklart ved at modellen bruker 

moderne kommunikasjonsstrategier for å informere, involvere, gi muligheter og også skaffe 
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samtykke for hvert eneste forskningsprosjekt (Steinsbekk et al., 2013). Det betyr 

internettbaserte og interaktive samtykker. I Norge er det et rammeverk som inkluderer en 

etisk gjennomgang av hvert prosjekt som ønsker å bruke en biobank, giverne av materiale blir 

oppdatert regelmessig og det er mulighet for å trekke tilbake materialet. I tillegg hvis dette 

rammeverket endrer seg, blir det spurt om et nytt samtykke. På denne måten forklarer 

forfatterne at et bredt samtykke er et informert samtykke (Steinsbekk et al., 2013). Det at et 

bredt samtykke blir kalt et informert samtykke er det knyttet noen motforestillinger mot. 

Disse motforestillingen har med aspektet med framtidige forskningsprosjekter. De er ofte 

uspesifisert og til en viss grad uforutsette. I denne artikkelen er det en dynamisk 

samtykkemodell med aktive opt-in strategier som blir illustrert. Seks påstander om hvorfor 

dynamisk samtykke er bedre enn bredt samtykke blir presentert: 

1.  Dynamisk samtykke respekterer en deltakers autonomi mer enn bredt samtykke  

2.  Modellen for dynamisk samtykke holder deltakerne bedre informert enn bredt 

samtykke 

3. Flere vil delta i biomedisinsk forskning basert på en dynamisk samtykkemodell 

4. Dynamisk samtykker er bra siden det overfører kontroll til deltakerne, og setter 

deltakeren i sentrum av biobankstyringen 

5. Dynamisk samtykke er bra siden det overfører etisk ansvar fra komiteer til deltakerne 

6. En strategi for dynamisk samtykke er nødvendig for å aktivere returnering av 

forskningsresultater og tilfeldige funn til pasienter på en enkel og skreddersydd måte 

Steinsbekk et al. (2013) påpeker at etter en grundig undersøkelse er det identifisert flere 

svakheter ved en modell for dynamisk samtykke. Disse svakhetene vil bli presentert nedenfor. 

Til den første påstanden påpeker forfatterne at ved å bruke en dynamisk samtykkemodell vil 

deltakere bli spurt om hvert eneste nye prosjekt, selv om det er for en triviell grunn. I 

motsetning vil den brede samtykkemodellen bare be om nytt samtykke ved ikke-trivielle 

årsaker. På denne måten er det ikke åpenbart at modellen for dynamisk samtykke respekterer 

deltakernes autonomi bedre enn modellen for bredt samtykke. Med tanke på punkt 2 påpeker 

forfatterne at flere store biobanker allerede er pålagt, enten etisk eller av loven, å informere 

deltakerne kontinuerlig, uansett hvilken samtykkemodell som blir brukt. Noen biobanker 
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oppfyller kanskje ikke dette kravet, men det er ikke et argument imot bredt samtykke. 

Forfatterne nevner også at mer informasjon ikke nødvendigvis er bedre eller mer informert, 

hvis ikke det er relevant informasjon. Fra punkt 3 tar Steinsbekk et al. (2013) opp problemer 

med at personer kanskje ikke blir mer involvert ved bruk av en dynamisk samtykkemodell. 

Ved å bli spurt om samtykke for hvert prosjekt, føler kanskje noen at de ikke strekker til, at de 

ikke har nok kompetanse eller kunnskap. Noen vil nok sette pris på å være mer involvert, og 

forfatterne beskriver dette som et tveegget sverd. Fra punkt 4 påpeker forfatterne at dette 

kanskje ikke er ønsket i biobanker. Dette er fordi biobankforskning ikke primært er for 

personlig helse, men potensielle helsefordeler for framtidige generasjoner. Forfatterne finner 

svakheter ved punkt 5 til å være at deltakere ikke har kunnskapen om å ta slike etiske 

beslutninger og noen prosjekter kan bli hindret på grunn av at de ikke er spektakulære eller 

populistiske nok til at personer deltar. Forfatterne ser ingen gode grunner til at 

biobankforskning skal bli en såpass stor del i deltakerne sitt liv. De antar at det er mange som 

ikke ville tatt seg tiden til å forstå alle aspektene med forskningen som de samtykker til. Dette 

kan også føre til at flere ikke deltar, eller deltar med en ‘dårlig’ samvittighet (Steinsbekk et 

al., 2013). Det siste punktet som går på å føre individuelle resultater tilbake til pasienten ser 

ikke forfatterne nødvendigvis på som noe bra. Dette kan føre til mer jobb for forskerne og er 

med på å endre fokus på forventningen ved deltakelse i biobankforskning. Deltakerne får et 

større fokus på individuelle helsefordeler istedenfor at biobankforskning skal gi helsefordeler 

for alle. Steinsbekk et al. (2013) konkluderer med at bredt samtykke fortsatt kan brukes og er 

en god løsning for biobankforskning. Selv om modellen for bredt samtykke kan forbedres ved 

å ta i bruk noen av kommunikasjonsstrategiene fra dynamisk samtykke tilnærmingen.  

3.3.3 Pasienters syn på å dele anonymiserte personlige helsedata 
ved å bruke et digitalt system for dynamisk samtykke og 
tilbakemelding på forskning  

Dette er en kvalitativ studie utført i England. Spencer et al. (2016) utførte denne studien for å 

undersøke pasienter sine syn på at anonymisert helsedata ble brukt til forskning. De 

undersøkte også meningene om et elektronisk system, som brukte modellen for dynamisk 

samtykke, ved å bruke et nettbrett med en enkel prototype av et slikt system. En del av 

bakgrunnen for prosjektet var regjeringen i England sitt initiativ, care.data. Dette programmet 

skulle muliggjøre deling av anonymiserte helsejournaler fra primæromsorgen med forskere og 

organisasjoner utenfor Englands nasjonale helsetjeneste (NHS). Dette programmet ble stoppet 
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på grunn av tap av offentlig tillit. For å gjenvinne tilliten blir en modell for dynamisk 

samtykke foreslått. Dette vil øke pasienters tillit ved å gi en enklere tilgang til å styre over 

hvem som har tilgang til helsedataene, og de kan hele tiden endre sine preferanser og hindre 

videre datadeling. I tillegg skal det være en mulighet for pasienter å kunne se resultater fra 

forskningen som har brukt deres data (Spencer et al., 2016). En svakhet ved studien var at den 

ble gjennomført med en spesiell pasientgruppe, kronisk revmatisme, og derfor kan det kanskje 

ikke være mulig å generalisere funnene.   

 

Resultatene fra studien viste at pasienter var veldig positive til å dele sine anonymiserte 

elektroniske pasientjournaler til forskning. De så på et dynamisk samtykkesystem som 

verdifullt. Et dynamisk samtykkesystem vil legge til rette for åpenhet og pasientengasjement 

for gjenbruken av helsedataene, og vil hjelpe til med å redusere bekymringen angående tillit 

til institusjoner ved å øke individuell kontroll. Funnene fra studien viste at det var tillit til 

NHS og andre profesjonelle helsetjenester, men at det var bekymringer angående sikkerhet og 

potensielle mottakere av helsedataene. Spesielt hvis private firmaer, slik som 

forsikringsselskaper, skulle få tilgang til dataene og bruke dem på en upassende måte. 39 av 

40 respondenter sa at de altruistiske fordelene oppveide risikoene. De fleste var positive til 

bruken av et elektronisk grensesnitt som ga dem større kontroll i prosessen med å gi 

samtykke, men noen pasienter følte ikke de trengte videre engasjement enn bare å dele 

helsedataene. Pasientene var spesielt entusiastiske ved at systemet kunne tilby 

forskingsresultater og informasjon om datamottakerene. Dette kunne øke tillit og allmenheten 

sitt engasjement i forskning. Over halvparten av pasientene synes grensesnittet var enkelt å 

bruke. En minoritet, spesielt de med begrenset tilgang på teknologi, uttrykte engstelse og følte 

de kanskje ville trenge hjelp for å bruke systemet (Spencer et al., 2016). 

3.3.4 En systematisk litteraturgjennomgang av individers 
perspektiver på bredt samtykke og datadeling i USA 

Nanibaa'A et al. (2016) har gjort en litteraturgjennomgang av individers holdninger til 

biobanker, bredt samtykke og datadeling. Resultatene fra studien viste at mange personer ikke 

foretrakk et bredt samtykke til forskning eller til forskning og senere datadeling. De fleste 

foretrakk et bredt samtykke når det var eneste mulighet. En minoritet foretrakk et bredt 

samtykke når andre modeller for samtykke slik som lagdelt eller studiespesifikt samtykke var 
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en mulighet. Villighet til å gi et bredt samtykke økte når dataene var avidentifisert. Personer 

var mer villige til at data eller biologiske prøver kunne bli delt med akademiske forskere, enn 

å dele med føderale databaser eller kommersielle bedrifter. Forfatterne fant at det var store 

hull i forskningen angående hvilke faktorer som påvirker personers beslutninger. Svakheter 

nevnt ved denne studien var at de kanskje ikke fant all framtredende forskning, og at 

kvaliteten av flere studier var vanskelig å vurdere. Litteraturgjennomgangen var også 

begrenset til USA (Nanibaa'A et al., 2016).  

3.3.5 Oppsummering  

Steinsbekk et al. (2013) tar for seg dynamisk samtykke versus bredt samtykke. Forfatterne 

presenterer svakheter ved dynamisk samtykke, og konkluderer med at bredt samtykke er en 

god løsning for biobankforskning. Selv om modellen for bredt samtykke kan forbedres med 

noen trekk fra kommunikasjonsstrategiene fra dynamisk samtykke. Spencer et al. (2016) tar 

for seg pasienters syn på å dele anonymiserte helsedata ved bruk av et elektronisk system for 

dynamisk samtykke. Resultatene viste at pasientene var veldig positive til å dele sine 

anonymisert helsedata til forskning. Og at de så på et dynamisk samtykkesystem som 

verdifullt. Et slik system kunne øke allmennheten sin tillit og gi åpenhet om hvordan dataene 

ble brukt. Fra Nanibaa'A et al. (2016) sin litteraturgjennomgang ble det funnet at personer 

ikke foretrakk bredt samtykke når andre modeller for samtykke var mulig. Andre modeller 

som var foretrukket over et bredt samtykke var lagdelt eller studiespesifikt samtykke. De fant 

også at villighet til å gi et bredt samtykke økte når dataene var avidentifisert. Personer var mer 

villige til å dele data med akademiske forskere framfor føderale databaser eller kommersielle 

bedrifter.  
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4 Metode 
I dette kapittelet beskrives hvilket paradigme og hvilken metodologi oppgaven er basert på. 

Metode for datainnsamlingen og hvordan denne foregår vil bli beskrevet. I tillegg vil studiens 

gjennomføring, etiske hensyn som er gjort og forskningsdesignet av studien vil bli presentert. 

Til slutt vil analysemetoden for datamaterialet bli beskrevet.  

 

Formålet med denne studien var å undersøke personers holdninger til deltakelse i forskning. 

Forskningen vil være kvalitativ av natur siden den skal prøve å forstå mennesker og forklare 

de sosiale og kulturelle kontekstene de lever i (Myers, 1997). De sosiale og kulturelle 

kontekstene vil være viktig for å forstå hva som kan ha utformet holdningene til mennesker, 

og derfor er det høyst relevant å bruke kvalitative metoder. Kvalitativ forskning innebærer 

oftest intervjuer, dokumenter og deltakende observasjon. Dette brukes for å forstå og forklare 

sosiale fenomener (Myers, 1997). Det sosiale fenomenet jeg ønsker å forstå er personer sine 

holdninger til deltakelse i forskning. Det er da relevant å undersøke hvilke holdninger de har 

og hva som er bakgrunnen til holdningene. I kvantitative undersøkelser er det vanlig å 

undersøke hvor stor enighet det er i påstander knyttet til forskjellige variabler. Dette kan være 

for eksempel demografiske variabler, politisk standpunkt, jobb og utdanning. Ved å ta i bruk 

kvalitative intervjuer, er det mulig å oppdage temaer utenom det som ville vært oppgitt i en 

spørreundersøkelse (Tjora, 2017). Derfor vil denne studien ta for seg kvalitative intervjuer 

som metode for datainnsamling.  

4.1 Paradigme 
Filosofiske paradigmer er av interesse fordi dette vil ha innflytelse på hvordan man utfører 

forskning, uavhengig av hvilken metodologi som blir brukt (Myers, 1997). Myers (1997) 

referer til Orlikowski og Baroudi (1991), som følger Chua (1986), som presenterer tre 

filosofiske paradigmer. Paradigmene utelukker nødvendigvis ikke hverandre. Disse tre er 

positivistisk (positivist), fortolkende (interpretive) og kritisk (critical). Paradigmene beskriver 

filosofiske antagelser om hva som utgjør ’gyldig’ forskning, og det er viktig å være klar over 

disse underliggende antagelsene, epistemologien, og hvordan de kan styre forskningen. 
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Epistemologien refererer til antagelsene man har om kunnskap og hvordan man oppnår 

kunnskap (Myers, 1997).  

 

I det positivistiske paradigme ser man verden på en objektiv måte, og kunnskap blir oppnådd 

ved testing av teorier. Kunnskapen er uavhengig av forskeren og instrumentene som blir 

brukt. Det fortolkende paradigme mener derimot at virkeligheten er konstruert av sosiale 

konstruksjoner, slik som språk, bevissthet og felles betydning. Det betyr at virkeligheten blir 

forstått gjennom meningen menneskene gir den. Det kritiske paradigme har fokus på at 

virkeligheten er historisk sammensatt av mennesker og vil hele tiden bli reprodusert. I dette 

paradigme er fokuset på samfunnskritiske problemer knyttet til motsetninger og konflikter, og 

eliminering av disse problemene (Myers, 1997). Ut i fra denne beskrivelsen av de forskjellige 

paradigmene vil studien bli styrt av det fortolkende paradigme.   

4.2 Metodologi  
Metodologien en forsker velger har betydning for innsamlingen av empirisk data, og designet 

på forskningen (Myers, 1997). Fire forskjellige metodologier blir beskrevet av Myers. Disse 

er action research, casestudie, etnografi og grounded theory. For hver av disse metodologiene 

er det forskjell på hva de ønsker å oppnå. Denne studien vil bruke typen casestudie. Yin 

(2014) definerer en casestudie som en empirisk undersøkelse som undersøker et moderne 

fenomen i dybden innen dets virkelighetskonteks (real-world context). Dette er spesielt brukt 

når grensene mellom fenomenet, casen, og konteksten ikke er tydelige. Yin (2014) mener at 

casestudie er en passende metodologi, hvis forskningsspørsmålet prøver å forklare noen 

nåværende forhold, «hvordan» eller «hvorfor» et sosialt fenomen er slik det er. Hvilke 

holdninger personer har til å dele helsedata til forskning vil bli undersøkt i denne oppgaven. 

Bak dette ligger det et «hvorfor» spørsmål. Det er hvorfor personer vil dele eller eventuelt 

ikke dele helsedata til forskning.  

4.2.1 Casestudie  

Myers (1997) kommer med et utsagn om at casestudier er spesielt passende for forskning på 

informasjonssystemer (IS), siden fokuset i IS forskning er informasjonssystemer i 

organisasjoner. Dette er et passende utsagn som jeg er enig i, og informasjonssystemet, 
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MinJournal, er en del av fokuset i masteroppgaven. Det som skal undersøkes med tanke på 

dette informasjonssystemet er funksjonalitet som skal legges til som omhandler samtykke.   

 

I følge Yin (2014) er det tre betingelser som skal hjelpe deg med å vite hvilken 

metode/metodologi som burde brukes. Disse tre er hva slags type forskningsspørsmål du har, 

hvor stor kontroll du har over atferden i situasjonene og om fokuset er på en moderne eller 

historisk hendelse. I boken av Yin er det en figur som oppsummerer hvilken metode som 

passer til forskningen som skal utføres.  

 

Figur 10 Relevante situasjoner for forskjellige forskningsmetoder 

Fra denne figuren vil en casestudie være passende for denne studien. Det skal undersøkes 

hvorfor personer har de holdningene de har, og fokuset er på folks holdninger i nåtid. Studien 

har ikke bruk for å kontrollere atferden i intervjusituasjonene, og derfor vil det ikke passe med 

et eksperiment hvor det er naturlig å kontrollere forskjellige variabler for å se hvordan 

faktorer påvirker hva en person sier eller gjør.  

Type casestudie  

Tre typer casestudier blir presentert av Stake (2005). Disse tre er intrinsic, instrumental, og 

multiple casestudie. En intrinsic casestudie blir utført for å få en bedre forståelse for en 

bestemt case. En instrumental casestudie vil i hovedsak gi innsikt i et tema eller revurdere en 

eksisterende generalisering. En multiple casestudie vil ta for seg flere caser som blir studert 

sammen for å undersøke et fenomen, populasjon eller en generell tilstand. Stake (2005) 
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beskriver også dette som flere instrumental casestudier sammen. Denne studien vil benytte 

seg av en multiple casestudie. To forskjellige grupper mennesker vil bli benyttet i hver sin 

case, og så vil disse casene bli sett opp mot hverandre. De to gruppene består av pasienter ved 

Radiumhospitalet og en gruppe mennesker som ikke er pasienter. Begge casene tar for seg 

samme tema, som er holdninger til å dele helsedata til forskning ved hjelp av en elektronisk 

løsning. Målet er å gi innsikt i personer sine holdninger til å dele helsedata til forskning ved 

hjelp av en elektronisk løsning. 

4.3 Metode for datainnsamling  
I dette kapittelet vil metoden for datainnsamlingen bli presentert. Myers (1997) skiller mellom 

primære og sekundære kilder for datainnsamling. Primære kilder er data som kommer direkte 

fra mennesker og organisasjoner. Sekundære kilder er materiale som publiserte bøker og 

artikler. Intervjuer er blitt brukt som metode i denne studien, og derfor er det primærdata som 

blir samlet inn.  

 

Intervjuer er en godt egnet metode siden forskningsspørsmålet skal undersøke personers 

holdninger, og det derfor er ønskelig å gå i dybden på hvorfor de mener det de gjør. Det kan 

tenkes at en slik studie kunne vært utført med spørreundersøkelser, men det vil begrense 

typen svar en kan få. Dette ville vært mer aktuelt hvis det var større interesse i hvor mange 

som mener noe enn å forstå den dypere meningen hvorfor de mener det de gjør.  

4.3.1 Intervju 

Intervjuer blir brukt som en metode for å undersøke personers holdninger til å dele helsedata 

til forskning, og meninger om samtykkeløsningen «Levende Samtykke». Fra Brinkmann og 

Kvale (2015) kan man enkelt si at intervjuer er en samtale mellom en intervjuer og et 

intervjusubjekt. Denne samtalen har et formål og en struktur, som blir definert og kontrollert 

av intervjueren.  

 

Intervjuer kan enkelt bli delt opp i tre former. Disse er ustrukturerte, semi-strukturerte og 

strukturerte intervjuer (Crang & Cook, 2007). Denne studien brukte semi-strukturerte 
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intervjuer. Dette blir kalt dybdeintervjuer av Tjora (2017). Begge disse navnene beskriver 

samme type intervjuer. Tjora beskriver at slike intervjuer blir brukt for å komme i dybden, 

mens Crang og Cook beskriver at det blir brukt for å komme til en dypere forståelse av 

temaet. Målet med intervjuet er samtalen kan flyte fritt innenfor utvalgte temaer som er 

bestemt av forskeren på forhånd (Tjora, 2017). Situasjonen hvor det blir uført 

dybdeintervjuer/semi-strukturerte intervjuer kan betegnes som intersubjektiv ifølge Tjora 

(2017). Det betyr at tankene og refleksjonene som fremkommer er avhengig av denne 

situasjonen mellom forsker og informant. Ved å bruke en semi-strukturert form på intervjuene 

åpner dette opp for at informanten kan nevne temaer som intervjueren ikke har tenkt på, og 

som kan være relevant for studien (Tjora, 2017). Kroppsspråk og måten de uttaler seg på vil 

bli observert. Brinkmann og Kvale (2015) påpeker at dette gir en rikere tilgang til meningene, 

som blir borte når intervjuene er transkribert. For å kunne få med slik atferd, vil dette noteres 

ned hver gang en slik observasjon er gjort. Intervjuguiden er i vedlegg 1.  

 

I Brinkmann og Kvale (2015) sin bok om intervjuer, bruker de Jette Fog (2004) sin forklaring 

på en intervjuers fundamentale etiske dilemma. Hun sier at ved å intervjue ønsker man å få en 

dypere forståelse gjennom utspørring, og dermed kan risikere å overtrede en persons 

personlige grenser. Samtidig er det viktig å være respektfull ovenfor intervjusubjektet, og 

dermed kan man risikere at intervjuet ikke går dypt nok, og at man sitter igjen med kun 

overfladisk empirisk data.  

4.4 Gjennomføring av datainnsamlingen 
Problemstillingen har ikke endret seg stort i løpet av arbeidet med oppgaven. Løsningen 

«Levende Samtykke» var tidlig et utgangspunkt for oppgaven. Først var det klart at pasienters 

holdninger til forskning skulle være et fokus i oppgaven. Dette ble utvidet med en gruppe 

ikke-pasienter som ble intervjuet i tillegg. Yin (2014) presiserer at gjennomgang av tidligere 

litteratur kan være en måte å forbedre spørsmålene. En litteraturgjennomgang har blitt gjort, 

og det hjalp med utformingen av spørsmålene i intervjuguiden. I tillegg har spørsmålene blitt 

utarbeidet i samarbeid med veileder. Personene ble i intervjuet vist skjermbilder av løsningen 

«Levende Samtykke». Spørsmålene knyttet til disse bildene ble utarbeidet i samarbeid med en 

OUS ansatt som har jobbet med løsningen. Etter de første intervjuene ble det gjort noen 
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endringer i intervjuguiden. Det er ingen vesentlige endringer som har blitt gjort. Noen 

spørsmål har blitt lagt til og noen har blitt fjernet. Intervjuguiden er delt inn i tre temaer. Disse 

temaene er holdninger til deling av data til forskning, samtykke, design av løsningen 

«Levende Samtykke». I temaet holdninger til deling av data til forskning er det to mulige 

veier for intervjuspørsmålene. Det var knyttet til om informanten hadde erfaring eller ikke 

erfaring med deltakelse i forskning. Den andre temaet gikk ut på samtykkemodellene, bredt 

samtykke og spesifikt samtykke. Personers holdninger til hvilken modell de helst ønsket ble 

undersøkt. Den siste delen var spørsmålene knyttet til skjermbildene av løsningen «Levende 

Samtykke». Datainnsamlingen ble begynt i april, og var ferdig i juni 2018. Dette innebar til 

sammen 15 intervjuer. Gruppene som ble intervjuet og hvordan intervjuene ble utført blir 

beskrevet under.  

4.4.1 Brukerutvalg  

Brukerutvalget for intervjuene er delt opp i to grupper. Den ene gruppen er kreftpasienter fra 

Radiumhospitalet. Den andre gruppen er en gruppe personer jeg kaller ikke-pasienter. Begge 

gruppene vil bli beskrevet mer nedenfor. Hvordan de ble rekruttert og hvordan intervjuene ble 

utført vil også beskrives. Ifølge Tjora (2017) vil man ofte velge et brukerutvalg på bakgrunn 

av at de kan uttale seg om tema fordi de har erfaring med det. Et slikt brukerutvalg kaller han 

strategiske eller teoretiske. Pasientene i denne studien er valgt ut på grunn av et slikt utvalg, 

mens den andre gruppen er mer et bekvemmelighetsutvalg. Det betyr at de ble valgt ut på 

grunn av en forsker sin, ofte enkle, tilgang til dem (Tjora, 2017).  

Pasienter 

Det som først ble gjort for å rekruttere pasienter var å ta kontakt med en ansatt ved OUS som 

har jobbet med MinJournal. Denne personen foreslo to aktuelle avdelinger. De var seksjon for 

lymfom og indremedisin, og avdeling for gynekologisk kreft. Disse avdelingene har tatt i bruk 

et bredt samtykke for bruk av prøvemateriale og kliniske opplysninger i forskning. Dette vil 

bety at pasientene har en større forståelse av og klarere meninger om temaene som blir tatt 

opp i intervjuene. Det er også for pasientene løsningen «Levende Samtykke» i all hovedsak 

blir utviklet for. Før det kunne bli rekruttert fra disse avdelingene måtte studien godkjennes av 

Personvernombudet for OUS. Da prosjektet hadde blitt godkjent ble de to avdelingslederne 

kontaktet. Fra denne prosessen gikk jeg videre med avdeling for gynekologisk kreft. Min 
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kontakt på denne avdelingen gjorde rekrutteringen ved å spørre pasienter som var inne til en 

behandling, og delte ut mitt informasjonsskriv. Et krav for pasientene som deltok ble at de 

hadde skrevet under et bredt samtykke. Ti pasienter ble med i studien og signerte et samtykke. 

Siden pasientene ble rekruttert fra avdeling for gynekologisk kreft, førte dette naturligvis til at 

alle informantene er kvinner. De er i en alder fra 30-årene til 80-årene. Det at alle pasientene 

er kvinner vil føre til at resultatene fra studien ikke vil være representativt for en hel 

befolkning. I tillegg kan det tenkes at de som sa ja til å delta i studien er de som er positive til 

forskning, og det dermed kan være vanskelig å finne ut grunner til at pasienter ikke vil delta i 

forskning. Se vedlegg 2 for studiens samtykkeskjema, og vedlegg 4 for et eksemplar av det 

pasientene har samtykket til fra Radiumhospitalet.  

 

Intervjuene på denne avdelingen ble utført med en båndopptaker eid av Oslo 

Universitetssykehus. Pasientene samtykket til at det ble tatt opp. Det var et krav fra 

Personvernombudet fra OUS at båndopptakeren var eid av dem. Intervjuene foregikk på 

sykehuset, som regel på rommet til pasienten eller på egne rom som jeg fikk låne hvis 

pasienten ikke ville ta det på rommet. Lengden på intervjuene strakte seg fra 40 minutter til 1 

time og 23 minutter. 

Ikke-pasienter  

Denne gruppen ble rekruttert ut i fra kjennskap jeg hadde til dem fra før. De ble forespurt om 

å delta av meg eller et av mine familiemedlemmer. Da fikk de utdelt samtykkeskjema i 

vedlegg 3, det inneholder også et informasjonsskriv først. Alle som ble forespurt deltok, og 

denne gruppen ble bestående av fem personer. Alle disse var også kvinner. Dette var et 

bevisst valg slik at begge gruppene besto av kvinner, og de dermed kan sammenlignes. 

Personene i denne gruppen var i 50-årene og 60-årene. Det at denne gruppen var et 

bekvemmelighetsutvalg, førte til at aldersspennet ikke ble like stort som i gruppen med 

pasienter. Det er ikke sikkert at denne gruppen har erfaring med forskning, og dermed vil 

svarene være teoretiske. Det kan hende de ville svart annerledes hvis de hadde vært i 

situasjonen hvor de ble spurt om å delta i forskning. Det at jeg har personlig kjennskap til 

denne gruppen kan føre til at de føler seg mer komfortable, eller at de føler seg mer 

ukomfortable ved at de vet hvem jeg er og at det blir litt nærme. Selv om jeg kjenner gruppen, 

er det ikke et nært bekjentskap. Dette burde i all hovedsak ikke være et veldig stort problem, 
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siden det ikke er tenkt at det skal være veldig sensitive spørsmål. Problemet er at det kan 

dukke opp temaer som kan være sensitive for dem. Det er tenkt at sensitive temaer kan dukke 

opp som svar på hvorfor de ønsker eller ikke ønsker å dele helsedata til forskning.  

 

Disse intervjuene ble utført der informantene ønsket det, om det var i eget hjem eller et annet 

sted. Intervjuene med ikke-pasientene ble tatt opp med min egen mobil, da det ikke var 

mulighet for å låne båndopptakeren fra OUS ut fra sykehuset. Alle samtykket til at det kunne 

bli tatt opp. Lengden på intervjuene strakte seg fra 32 minutter til 57 minutter. 

4.5 Metode for analyse av materiale 
Dette kapittelet beskriver hvordan datamaterialet har blitt analysert. Resultatet fra analysen er 

presentert i kapittel 5. Før analysen startet ble alle intervjuene transkribert. De ble transkribert 

til bokmål for å bedre personene sin anonymisering. Denne studien bruker Aksel Tjora sin 

metode for analyse av datamateriale. Denne metoden kalles stegvis-deduktiv-induktiv 

metode, og blir beskrevet under. Hvordan denne analyseprosessen har blitt utført blir også 

beskrevet i underkapittelet.  

4.5.1 Stegvis-deduktiv-induktiv metoden, SDI-metoden 

Metoden er ikke bare en analysemetode, men kan brukes som en modell for hele den 

kvalitative forskningsprosessen (Tjora, 2017). I denne studien vil det bli det bare bli brukt 

som en analysemetode for det transkriberte datamaterialet. Dette er en metode basert på 

forskjellige induktive og deduktive steg, herav navnet deduktiv-induktiv. Utgangspunktet er 

rådata og målet konsepter eller teorier. En form for konseptuell generalisering er målet for 

SDI-metoden. Det betyr at funnene kan framstilles i form av konsepter, typologier, modeller, 

begreper eller metaforer. Den induktive delen er prosessen hvor man jobber mot målet, mens 

det den deduktive delen er tester som Tjora har utviklet. Testene er tilbakekoblinger ment for 

å sjekke teorien opp mot empirien, og skal kvalitetssikre arbeidet (Tjora, 2017).  

 

En kvalitativ analyse vil bære preg av forskerens subjektivitet. Det betyr at analysen vil være 

påvirket av forskeren som utfører den, og hvis en annen person skulle analysert de samme 
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dataene så kunne det blitt andre resultater. I motsetning til en kvalitativ analyse, så vil en 

kvantitativ analyse være objektiv. Resultatene vil bli tolket på lik måte uansett hvem som har 

utført analysen (Tjora, 2017).  

 

SDI-metoden for analyse ble valgt ut på bakgrunn av Tjora sin måte å kode materiale. Tjora 

(2017) sier at poenget er at kodene skal være empirinære og skal ta vare på detaljene i 

datamaterialet, i tillegg til at de skal redusere materiale som skal jobbes videre med. Det at 

kodene skal være empirinære betyr at de skal fortelle hva informanten sier, og ikke hva 

informanten snakker om (Tjora, 2017). Koding ble utført for hvert intervju og fokuset var på å 

trekke ut hva informanten svarer på hvert spørsmål i intervjuet. Den første delen av kodingen 

besto av å fylle ut alle kodene delt inn etter spørsmål fra tre temaer. Disse tre temaene er 

holdninger til forskning, samtykke og løsningen «Levende Samtykke». Det ble opprettet et 

dokument for hvert av disse temaene, men til sammen ble disse dokumentene på 36 sider som 

ble for mye og for uoversiktlig å jobbe ut i fra. Alle spørsmålene fra de forskjellige temaene 

ble deretter gruppert i færre temaer som ble fylt ut i en tabell. Dette hjalp til å redusere 

datamaterialet ytterligere. Se vedlegg 6, 7 og 8 for tabellene. Opplysningene ble markert med 

et tall, slik at samme tall betyr samme person. Vedlegg 5 viser fordeling av alder for 

informantene. Tallene fra vedlegg 5 samsvarer med tallene som blir brukt i vedlegg 6, 7 og 8. 

I følge Tjora (2017) er gode koder de som ikke kunne vært laget før kodingen. Dette er det 

som er utført i kodingen ved at det gjerne er hele setninger som har blitt kodet i analysen. Selv 

etter å ha gruppert kodene, så ble det et stort antall kodegrupper for temaet holdninger til 

forskning og temaet «Levende Samtykke». Ifølge (Tjora, 2017) er 3-5 kodegrupper passende, 

men det var ikke mulig å kombinere flere kodegrupper uten å miste kontekst for kodene under 

kodegruppen. Noen koder ble renskrevet for at det skulle være lettere å forstå når man leser 

dem. Det betyr at det ikke lenger er direkte sitater som alltid står i tabellene som er vedlagt. 

Hvis en mening skal bli brukt som et sitat, vil det sjekkes opp mot de transkriberte intervjuene 

slik at sitater alltid vil være eksakt hva informanten sa. Sitater er valgt ut på bakgrunn av at de 

er uttalelser som er godt beskrevet, og blir brukt til å poengtere funn fra intervjuene.  
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4.6 Vurdering av studiens kvalitet  
Delkapittelet beskriver tanker om studiens forskningsdesign, refleksjoner angående min rolle 

som forsker og kriterier for studiens kvalitet.  

4.6.1 Forskningsdesign 

Yin (2014) kommer med fem komponenter som er viktig i design av en forskningsstudie. 

Disse fem er forskningsspørsmålene, proposisjonene til studien hvis det er noen, enheten, 

casen, som skal bli analysert, logikken som linker dataene til proposisjonene og kriteriet for å 

tolke funnene.  

Forskningsspørsmålet burde bli utformet etter at tema er bestemt, og så lest litteratur innen 

dette emnet for å finne ut hvilke spørsmål som har blitt stilt tidligere, før du utformer ditt eget 

spørsmål. Forskningsspørsmålet eller problemstillingen jeg skal utforske har blitt oppgitt i 

kapittel 1.3. Denne problemstillingen er ikke unik, og har vært fokus for flere studier tidligere. 

Relevante artikler som beskriver tidligere studier er presentert i kapittel 3. Jeg hadde ingen 

spesielle proposisjoner før studien begynte. Det eneste jeg trodde er at mennesker har en 

mening om de har lyst til å dele helsedata eller ikke dele helsedata. Men ingen forutinntatte 

meninger om hvilke årsaker som ligger bak dette. Yin (2014) sier det hvis du ikke har noen 

proposisjoner er fordi man gjør en mer utforskende studie, og da er det mer viktig å ha en klar 

hensikt enn proposisjoner. Jeg har to caser som utforsker det samme, men med to forskjellige 

grupper mennesker. Det er da disse gruppene av mennesker som skal bli analysert individuelt, 

og opp mot hverandre. Når det kommer til å linke dataene til proposisjoner eller hensikt, så 

menes det hvordan dataene skal bli analysert. Det skal i hovedsak bli brukt en metode 

beskrevet av Aksel Tjora kalt Stegvis-deduktiv induksjon for å analysere og kode dataene. For 

å kunne tolke funnene er det viktig at du på forhånd er klar over mulige rivaliserende 

forklaringer til temaene som blir diskutert, slik at du ikke bare tenker på dette etter studiet er 

gjort. Hvis en forsker ikke har tenkte på slike mulige andre forklaringer på forhånd, vil dette 

ikke kunne undersøkes i et nåværende prosjekt, men være relevant for et framtidig prosjekt 

(Yin, 2014). 
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4.6.2 Min rolle som forsker  

Forskning krever innsikt i at alle valg man gjør er påvirket av forskerens forståelse og 

opplevelser. Forståelse for et tema, og hvilke valg som blir tatt under forskningen er påvirket 

av blant annet personlig bakgrunn, erfaringer og politiske syn (Tjora, 2017). Min rolle som 

forsker har påvirket hvordan jeg har lagt opp spørsmålene, og hvilke valg som er tatt 

underveis. Ingen erfaring med intervjuer fra før førte til at intervjuprosessen endret seg hele 

tiden underveis. Spørsmål ble enten lagt til eller tatt bort, som følge av hvordan intervjuene 

utartet seg. Etter transkriberingen av intervjuene la jeg merke til at det var flere steder jeg 

skulle ønsket at jeg hadde stilt oppfølgingsspørsmål, noe som kanskje ville blitt gjort hadde 

jeg vært en mer erfaren intervjuer. Hvordan informantene oppfattet meg og avhengig av hvor 

komfortable de var med å dele informasjon kan tenkes å ha en innvirkning på hvordan de 

svarte på hvert spørsmål.  

4.6.3 Kriterier for kvalitet 

I følge Tjora (2017) er det ofte tre kriterier som blir brukt for å evaluere en studies kvalitet. 

Disse tre kriteriene er pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet. Tjora (2017) foreslår også 

to nye kriterier for kvalitet. Disse er transparens og refleksivitet. Transparens kan bli sett på 

som et middel for pålitelighet. Det går på hvordan forskningen blir presentert. Refleksivitet 

går ut på hvordan materiale blir tolket, og at denne tolkingen er formet av flere forhold. 

Nedenfor vil det være en dypere beskrivelse av de tre kriteriene bli presentert.   

Bowen (2009) presenterer at triangulering kan bli brukt for å underbygge eller bekrefte 

resultater. Dette kan redusere potensielle bias i studien.  

Pålitelighet 

Påliteligheten er knyttet til om studien kunne blitt reprodusert av en annen forsker og gitt de 

samme resultatene. Det betyr ikke nødvendigvis at studien må være fullstendig reproduserbar, 

men at alle valg som er gjort underveis er redegjort for (Tjora, 2017). Påliteligheten er styrket 

ved at det er brukt SDI-metoden for å kode dataene. Det betyr at nesten alle kodene som er 

presentert er direkte sitater fra informantene. Ved at det også er redegjort for hvorfor spesielle 

sitater er trukket ut i funnene og diskusjonen så blir påliteligheten styrket. Hvordan 



48 
 

informantene er valgt og forholdet mellom forsker og informant kan også påvirke 

påliteligheten i følge Tjora (2017). Dette er redegjort for i kapittel 4.4.  

Gyldighet  

Gyldighet har, ifølge Tjora (2017), med at det skal være en logisk sammenheng mellom 

studiens design og funn, og spørsmålene man stiller. Kort sagt om funnene vi finner faktisk er 

svar på spørsmålene studien stiller. Gyldigheten kan bli styrket ved at det blir presentert 

hvordan spørsmålene er utformet med bakgrunn i temaene som skal bli undersøkt og etablert 

relevant forskning. Forskeren sitt bias for temaet det blir forsket på er også en faktor som kan 

påvirke resultatene. Ved at spørsmålene i studien delvis ble utformet på bakgrunn av tidligere 

forskning, og at tidligere forskning ble lest før intervjuene ble utført, kan det tenkes at måten 

spørsmålene ble stilt på har påvirket hvilke svar som er gitt.   

Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet har med gyldigheten til studien utover tilfellene som er undersøkt (Tjora, 

2017). I kvalitative studier kan det ikke blir gjort en generalisering av funnene til å gjelde for 

en populasjon slik som det det ofte kan bli gjort i kvantitative studier. Utvalget i denne 

studien er for lite og består kun av kvinner. Fokuset i kvalitative studier, og dermed målet for 

denne oppgaven, er en annen form for generalisering. Tjora (2017) presenterer konseptuell 

generalisering som et mål for kvalitativ forskning. For at funnene skal ha relevans ut over 

studien, blir tidligere forskning og teorier brukt for å støtte en større gyldighet og 

generaliserbarhet. Litteraturen som er presentert i kapittel 3 blir brukt til å underbygge 

funnene og dermed styrke gyldigheten og generaliserbarheten.  

4.7 Etikk 
Dette kapittelet beskriver hvordan samtykkene ble utformet, og hvordan anonymiseringen av 

informantene ble utført. Brinkmann og Kvale (2015) presiserer at etiske retningslinjer er 

viktig å ta hensyn til når det blir utført intervjuer, i tillegg til at det blir brukt et informert 

samtykke. Hvordan konfidensialiteten til informantene blir beskyttet og eventuelle 

konsekvenser av deltakelse blir presentert.  
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4.7.1 Samtykke 

Det er brukt to forskjellige samtykkeskjemaer avhengig av hvilken gruppe det gjaldt. De er 

nesten like, men det er en liten forskjell på overskriften. I tillegg står det på samtykket som 

pasientene har skrevet under på at de er plukket ut siden de før har skrevet under et bredt 

samtykke. Informasjonsskrivet ble delt ut til pasientene via en ansatt ved Radiumhospitalet. 

Det var også denne ansatte som fortalte meg hvem som hadde godtatt, og når og hvor 

intervjuene kunne finne sted. Jeg har ingen oversikt over hvor mange som ble spurt og 

eventuelt sa nei til å delta. Vedlegg 2 er samtykkeskjema for pasienter og vedlegg 3 er 

samtykkeskjema for ikke-pasienter. Etter retningslinjer fra sykehuset oppbevares 

samtykkeskjemaene fra pasientene på sykehuset og alle fikk en kopi av samtykkeskjema som 

var underskrevet. De fem ikke-pasientene fikk informasjonsskrivet av meg. 

Samtykkeskjemaene fra ikke-pasienter oppbevares innelåst hos veileder. Alle ble informert 

om at det var ingen spesielle fordeler eller ulemper ved å delta i studien, bortsett fra at det vil 

hjelpe min masterstudie.  

4.7.2 Anonymisering  

Alle informantene ble informert om at de ble anonymisert. De blir bare beskrevet som en 

kvinne i en aldersgruppe. Spesifikke opplysninger har blitt gjort vagere uten at det skal ha 

mistet sin mening. Fokuset for denne studien var ikke personopplysninger, og opplysninger 

om sykdom som har kommet fram har blitt anonymisert så langt det har latt seg gjøre.  

4.7.3 Etiske hensyn gjort underveis 

I starten var planen at intervjuspørsmålene kunne gå i to retninger. Personer som har godtatt å 

være med i forskningsprosjekter, og personer som har avslått å være med i 

forskningsprosjekter. Dette kunne etisk sett være problematisk med tanke på hvordan jeg 

kunne rekruttere pasienter som ikke har godtatt å være med i noen forskningsprosjekter, til å 

være med i min studie. OUS har et samtykkeregister, men de har ikke et register over hvem 

som ikke har godtatt å være med i forskning da dette ikke er lov. Dermed uten en etisk måte å 

finne personer som ikke har samtykket til forskning, bestemte jeg at personene som skal bli 

rekruttert fra kreftavdelingen skal ha samtykket til forskning for at jeg skal kunne spørre dem 

om de vil delta i min studie.  
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4.8 Formelle tillatelser for studien 
Studien har vært preget av at det var nødvendig med flere forskjellige typer tillatelser og 

godkjennelser. I underkapitlene beskrives de forskjellige søknadsprosessene og tilhørende 

tillatelser. Prosessen med å få tillatelse til å intervjue pasienter ved Oslo Universitetssykehus 

har vært tidkrevende. Ved studiens start var det ikke kjennskap til at det var nødvendig med 

flere godkjenninger enn Norsk senter for forskningsdata, NSD. Dette førte til at 

datainnsamlingen ble forsinket.  

4.8.1 Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk, REK 

REK er en instans som skal forhåndsgodkjenne «Medisinske og helsefaglige 

forskningsprosjekter, generelle forskningsbiobanker og dispensasjon fra taushetsplikt for 

annen type forskning» (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, 

2018).  

Det var tvil om studien trengte godkjenning av REK. Det ble derfor sendt inn en 

framleggingsvurdering. Vurderingen deres var at prosjektet ikke omfattes av 

helseforskningsloven, og dermed kunne utføres uten godkjenning fra REK.  

Referansenummeret til REK saken er 2017/879 C. 

4.8.2 Norsk senter for forskningsdata, NSD 

NDS er personvernombudet for forskning, og skal vurdere forsknings- og studentprosjekter 

som behandler personopplysninger. Denne søknaden inneholdt informasjon om hvordan 

personopplysninger ville bli oppbevart, og hvordan det skulle være trygt.  

Denne søknaden ble godkjent raskt, og da var det neste å ta kontakt med personer på 

sykehuset som forhåpentligvis kunne hjelpe meg med å rekruttere pasienter. NSD sin 

godkjennelse var alt som var nødvendig for å intervjue ikke-pasienter.  

Referansenummer for NSD saken er 55504.  
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4.8.3 Personvernombudet ved OUS, PVO 

Personvernombudet ved OUS ble kontaktet da vi ble gjort oppmerksom på at dette var en 

instans vi trengte godkjennelse fra. Etter kontakt med PVO, så ble det klart at siden jeg skulle 

inkludere pasienter fra OUS, så er det PVO som er gjeldende personvernombud og ikke NSD. 

Dette innebar at jeg måtte sende inn et skjema for kvalitetssikring og forskning utenfor REKs 

mandat. Dette inneholdt informasjon om hva jeg skulle undersøke og hvordan jeg skulle 

utføre forskningen med hjelp fra OUS ansatte. 

4.8.4 Radiumhospitalet  

Vi tok kontakt med et par avdelinger på radiumhospitalet, som nevnt tidligere var dette 

avdelinger som hadde tatt i bruk bredt samtykke til forskning. Av disse avdelingene gikk jeg 

videre med avdelingen for gynekologisk kreft på Radiumhospitalet. Her kontaktet jeg først 

avdelingslederen for denne avdelingen som koordinerte videre avtale med en person som 

kunne hjelpe meg med rekrutteringen. Denne avdelingen hadde et eget forskningsutvalg som 

måtte godkjenne studien min.  
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5 Analyse og funn 
Dette kapittelet presenterer funnene fra intervjuene. En analyse av funnene fra datamaterialet 

blir gjort samtidig som de forskjellige temaene blir presentert. I kapittel 6 vil det bli presentert 

en diskusjon av funnene opp mot tidligere forskning presentert i kapittel 3, samt en diskusjon 

av de to gruppene opp mot hverandre.  

 

I 5.1 blir funn knyttet til temaet deltakelse i forskning presentert, funn knyttet til samtykke 

blir tatt for seg i 5.2 og 5.3 tar for seg funn knyttet til «Levende Samtykke». Disse kapitlene 

vil sammen besvare problemstillingen «Hva er personers holdninger til å dele helsedata til 

medisinsk forskning ved hjelp av en elektronisk løsning?». 

5.1 Deltakelse i forskning  
I underkapitlene blir funnene innen hvert tema knyttet til deltakelse i forskning presentert. 

Kapittelet er delt inn i 14 undertemaer. Det første avsnittet i hvert underkapittel vil være 

funnene for pasienter, og det andre avsnittet vil være funnene for ikke-pasienter.  

5.1.1 Hvilken erfaring har du med deltakelse i forskning? 

De fleste av pasientene sa de hadde erfaring med deltakelse i forskning. Dette var å forvente 

da et av kravene til pasientene som skulle intervjues var at de hadde skrevet under på et bredt 

samtykke til kreftforskning. Vedlegg 4 viser et slikt samtykke mottatt fra informanten på 

Radiumhospitalet. To av pasientene sa at de ikke hadde deltatt i forskning før. En av dem ble 

ikke spurt direkte om de på sykehuset skulle samle inn noe før operasjonen, men det ble den 

andre. Denne pasienten svarte at hun ikke hadde lest noe om at de skulle samle noe inn før 

operasjonen. Tidspunktet for innsamling av materiale ble ikke spesifisert av den ansatte på 

sykehuset. Derfor kan det være at dette materiale har blitt samlet inn ved en tidligere 

anledning. Det kan tenkes at pasienten har glemt at hun har sagt ja til å dele biologisk 

materiale til forskning eller rett og slett ikke tenkte over det som forskning, men som en del 

av operasjonen. En pasient var usikker på om hun hadde deltatt i forskning før, og ble ikke 

spurt spesifikt om hun hadde delt biologiske prøver. En mulig grunn til at pasienten ikke 
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nevner dette er igjen at hun har glemt det eller ikke tenkte på det når jeg spurt om hun hadde 

deltatt i forskning. De andre pasientene nevner enten delingen av biologiske prøver som det 

de har deltatt med eller andre forskningsprosjekter de har vært en del av før. Noen av 

pasientene utdypet også holdninger knyttet til hvorfor de deltar i forskning. En pasient er åpen 

for forskning og synes det er viktig. En annen pasient var med på et prosjekt for 

spesialbehandling av sin kreftform, og synes det var bra hvis forskningen kunne bidra til at de 

kom videre på den formen for kreft. Hun sa også at hvis det førte til fordeler for henne, så var 

det bra. En pasient var bare glad for at hun selv slapp å forske, men glad for å kunne bidra.  

 

Av ikke-pasientene var det bare en som var helt sikker på at hun hadde deltatt i medisinsk 

forskning før. Det var i forbindelse med en operasjon hun har hatt. To var usikre på om 

celleprøver de hadde avgitt var til forskning, men trodde det var det. En ikke-pasient hadde 

erfaring med å svare på skjema fra Statistisk sentralbyrå.  

5.1.2 Hva er ditt synspunkt på å dele helsedata til medisinsk 
forskning?  

Alle personene jeg intervjuet hadde en positiv holdning til å dele helsedata til forskning. Det 

var en overordnet enighet om at det er bra å dele helsedata til forskning, og flere presiserte at 

forskningsdeltakelse er viktig. Det er noen ting som trekkes fram som må være i orden med 

tanke på deltakelsen. Personvern er viktig og at det er etiske retningslinjer som bestemmer 

hva som er godkjent forskning. Det at forskning kunne føre til noe godt for andre mennesker 

og ikke nødvendigvis bare en selv blir også trukket fram av flere. Her er sitater som viser 

noen av pasientene sine holdninger: «Vil at andre skal ha det bedre enn meg», «Hvis jeg kan 

være med å hjelpe til noen ting som gjør livet bedre for noen etter meg, så er det bare bra ... 

Enten det er mine eller ikke mine. Men altså tjene menneske, rett og slett». I det siste sitatet 

tyder det på at pasienten føler et ansvar for å delta i forskning hvis hun blir forespurt. Et 

ansvar for å delta blir også nevnt av andre pasienter. En pasient forteller om å yte tilbake 

siden hun får dyr behandling, og at det ikke er et problem. En annen forteller at hun ser på 

deltakelse i forskning som et samfunnsansvar. En pasient nevner egennytte i form at av et 

ønske om at forskningen kan føre til at hun kan leve lenger. I tillegg trekker hun også fram å 

hjelpe andre som en grunn til å delta. Det er også stor enighet om at forskning får verden 

framover, ved å utvikle nye medisiner og metoder. Noen få pasienter uttrykte også at 
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forskningen ikke kan skje uten at noen deltar, og en sier at det blir feil hvis man sier nei. Det 

at en pasient sier at det er feil hvis man sier nei, kan vise til at hun føler at det er et 

samfunnsansvar å delta. Tre av pasientene spesifiserte også at det er viktig å samarbeide med 

andre land i forbindelse med forskning. Det at forskningen har en nytteverdi blir trukket fram 

av vel halvparten som en viktig årsak til å delta. Egen interesse for forskningsfeltet og 

engasjementet for forskningsprosjektet blir også trukket fram. En pasient uttrykte et ønske om 

at forskere kunne finne årsaken til sykdommen hun led av. Hun føler at de vet for lite, og 

hadde man visst mer om årsaken kunne sykdommen kanskje ha blitt unngått ved å endre 

livsstilen. En pasient uttrykte tillit til myndighetene og de som utfører forskningen: «jeg føler 

vel at jeg stoler på myndighetene. Det er kanskje for naivt, men jeg stoler på dem så langt. Jeg 

tror det er en trygghet jeg, det å stole på den norske forskningen». Det å ha tillit til de som 

utfører forskningen kan føre til at det er lettere å si ja. Samme pasient forteller også at hun 

ikke har noen motforestillinger til å dele helsedata da hun tror det er til det beste. Tillit til 

forskningekan være en av grunnene til at hun ikke har noen motforestillinger. En pasient har 

erfaring med å være eksempel for legestudenter etter en operasjon. Hun forteller om at hun 

ikke alltid synes det var like greit at «unge, spreke gutter» skulle se hennes elendighet, men 

kunne de lære noe av det så er det greit. Dette viser at selv om det ikke alltid var like greit å 

delta, så var det viktigere at det ble utviklet kunnskap enn eget velbefinnende.  

 

For gruppen med ikke-pasienter var det også en positiv holdning til å dele helsedata til 

forskning, men de var mer opptatt av at kvaliteten på forskningen må holde mål. Informasjon 

om hva helsedataene skulle bli brukt til og hvem som initierte prosjektet var viktig for flere å 

vite. Det er kun en person i denne gruppen som nevner at hun føler en forpliktelse til å delta. 

Forskningen bidrar til at noe blir bedre i framtiden, enten det er behandlinger eller medisiner. 

Likevel uttrykker også denne personen at informasjon om hvem som skal bruke 

opplysningene og seriøsiteten i det er viktig. I tillegg er det viktig med respekt når man gir fra 

seg sensitiv informasjon. Seriøsiteten og det at forskningen skjer i ordnede former nevner 

også en annen person som viktig. Denne pasienten forteller at hun hadde blitt med hvis 

forskningsprosjektet hadde alt på stell. Hun trekker fram at hun ser på forskningsdeltakelse 

som viktig, og kanskje mer viktig fordi hun selv driver med forskning. Derfor har hun sett 

hvor verdifullt det er at folk stiller opp i forskning. En annen person trekker fram skepsis 

knyttet til kobling av registre, men at det positive må veies mot det negative til syvende og 



55 
 

sist. Og forskning har nok ført til at mange ting går framover. En person uttrykte at det er greit 

å delta i forskning fordi det kan hjelpe andre om ti år. Hvis noen hadde gjort det samme for ti 

år siden kunne det hjulpet meg i en sykdomssituasjon i dag.  Denne personen viste også en 

større interesse i forskningen ved at hun ville spurt om det var noe forskerne kunne gitt henne 

av informasjon. En annen ikke-pasient forteller at hvis det var et godt og kjent 

forskningsprosjekt som gagnet samfunnet, så ville hun vurdert å delta. Samme person forteller 

at det er positivt at de utvikler nye kunnskaper, men er skeptisk til hva helsedataene forskerne 

samler inn kan bli brukt til. Derfor ville hun ikke delt all informasjon. Hun spesifiserer ikke 

hvilken informasjon hun ikke ville delt.  

5.1.3 Hvilken holdning har du til mer aktiv deltakelse i forskning? 

Noen av informantene ble spurt om sine holdninger til en mer aktiv deltakelse i forskning ved 

at det enten var utfylling av skjemaer eller bruk av forskjellige målere, for eksempel 

aktivitetsmåler. Pasientene som svarte på dette spørsmålet var for det meste positive til at 

forskningen innebar mer deltakelse fra deres side. I intervjuene ble dette satt opp mot å avgi 

for eksempel en blodprøve, som ble sett på som noe som krevde liten deltakelse. Noen trekker 

fram at så lenge det lar seg gjøre, så ville de gjort det. Et par pasienter trekker fram at det er 

avhengig av hvor tidkrevende det er. En pasient fortalte at ett år er for lenge, men dreide det 

seg om fjorten dager var det greit. En pasient trekker fram at målinger og skjemaer er bra hvis 

det er for å finne ut hvordan pasienten har det. Denne pasienten hadde erfaringer med å fylle 

ut skjemaer, og sa at uansett hvor lei hun var av å fylle de ut, så ville hun bidratt med det hun 

kan. En annen pasient trekker fram at det er avhengig av hvor emosjonelt investert hun er i 

det.   

 

Ikke-pasientene hadde flere bekymringer angående tidsaspektet, aktivitetsmålere og skjemaer. 

To personer uttrykte bekymring angående bruk av en aktivitetsmåler. En nevner at hun ville 

følt seg overvåket. En annen var bekymret for hva som ble lagret uten at man har samtykket 

til det. En ikke-pasient nevner at forskerne tok hensyn til hennes arbeidssituasjon og planer 

var viktig for at hun skulle delta. Men allikevel sier hun at hun ville synes det var spennende å 

være med selv. En person var positiv til det i forhold til at hun ville deltatt hvis hun så 

betydningen med det. En person uttrykt stor negativitet til å fylle ut store skjemaer. Det ville 



56 
 

vært avhengig av hvor omfattende det var og hvor lang tid det tok. Hun var også opptatt av 

hvordan dataene ble behandlet.  

5.1.4 Hvilken holdning har du til legemiddelutprøving? 

En pasient forteller at hun har deltatt på utprøving av en ny cellegift før. Siden denne 

behandlingen ikke gikk bra, forteller hun at hun ikke vil være prøvekanin. En annen pasient 

hadde en positiv opplevelse av å ha prøvd ut et legemiddel etter en operasjon. Hun sier at hun 

hadde nok deltatt, så lenge det ikke er noe hun er allergisk mot. En pasient er hverken positiv 

eller negativ da hun synes det er vanskelig å svare på siden hun aldri har tenkt på det. Seks 

pasienter er positive til å delta, men en av de spesifiserer at det må stoppes i tide hvis det ikke 

fungerer. En person er skeptisk siden hun ikke har noen erfaring med det. En person sier: 

«Det er jeg ikke villig til å gjøre. For forskning av legemidler, det er noe som påvirker 

kroppen direkte».  

 

Det var en person i gruppen ikke-pasienter hvor legemiddelutprøving ikke kom opp under 

intervjuet. For ikke-pasientene så er det ingen av dem som hadde en sykdom de trengte 

behandling for. De fleste var skeptiske til og være med på legemiddelutprøving. En person sa 

at hun tror ikke hun kunne tenke seg det med mindre det var en «livssjanse», og forteller om 

en generell skepsis til bruk av legemidler. En person var positiv til å delta hvis det hadde feilet 

henne noe. To personer var ikke interessert i å delta i legemiddelutprøving. Men den ene vil 

kanskje vurdere det hvis hun hadde fått veldig omfattende informasjon og hadde visst at 

prosjektet hadde seriøse rammer. 

5.1.5 Er du skeptisk til deling av informasjon til forskning? 

Flere pasienter hadde ingen skepsis til å dele helsedata til forskning. To personer spesifiserer 

at de ikke har noen grenser for hva de vil dele, så lenge dataene er anonymiserte, men flere sa 

de ville delt uten å spesifisere at det måtte være anonymt. En pasient påpeker at hvis man 

deltar kan man ikke holde noe tilbake for da er hundre prosent helhet borte. En person er 

skeptisk til å dele personnummer, og en annen er skeptisk til å dele informasjon, for eksempel 

om økonomisk situasjon, hvis det ikke er relevant for forskningen. En pasient ville ikke delt 

all informasjon, men delt alt av helsedata så lenge det var etisk.  
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Blant ikke-pasientene er det flere som sier det er informasjon de ville synes var vanskeligere å 

dele: «Jeg tenker bare at det fysiske kanskje er lettere enn om du sitter med noe psykiske ... 

jeg tror nok kanskje jeg hadde gjort det, men det hadde vært tyngre», «psykisk helse og ja mer 

sånn personlig informasjon knyttet til livsstil for eksempel, ville sagt det var vanskeligst» og 

«kanskje mer skeptisk hvis det gjaldt psykiske lidelser, misbrukslidelser og sånne ting». En 

person forteller at hun ikke bryr seg så mye om hva hun deler, men sier at hun ville vært 

skeptisk til vekt. En annen person uttrykte skepsis til å oppgi personnummer og hvilke 

koblinger som kunne bli gjort med det. Det siste som blir trukket fram av en person er at hun 

ville satt begrensninger på deling av personlige forhold. Informasjon om andre rundt henne 

må ikke bli utlevert som følge av at hun var en del av et forskningsprosjekt.  

5.1.6 Hvilke grunner har du til å si nei til forskning? 

Halvparten av pasientene kunne ikke komme på noe negativt ved forskning eller noen grunner 

til at de skulle si nei. En av dem nevnte i tillegg viktigheten av at Norge som nasjon gjør 

forskning. Et par stykker nevnte også at de ikke hadde noe å skjule, så det var ikke noe 

negativt med forskning. At informasjon kunne bli brukt negativt eller stjålet ble nevnt som 

noe negativt, men en spesifiserte at det var viktigere å delta enn å være redd for å prøve. 

Skepsis til at medisiner ble laget fordi noen hadde vunnet et anbud på å utvikle den ble også 

trukket fram av en pasient. En annen pasient var skeptisk til store avkrysningsundersøkelser 

etter en dårlig opplevelse med det. To pasienter uttrykte også at timingen knyttet til når du 

fikk spørsmålet var viktig. En fortalte at du fikk sjeldent spørsmål når du var oppegående, 

men når du var inne i noe som allerede tynger deg. Mens den andre uttrykte at det ikke var bra 

å få spørsmål når du var veldig dårlig.  

 

En ikke-pasient nevner at personlig kjennskap til forskeren kan være en grunn til å si nei, eller 

hvis forskningen går ut over andre. Manglende seriøsitet og liten tro på prosjektet blir også 

trukket fram som grunner til å si nei. Misbruk av data eller data på avveie blir trukket fram av 

flere ikke-pasienter som noe negativt som kan skje i forskning. En person sier at 

oppdragsforskning er skummelt, siden det har vært eksempler på det hvor resultatene har blitt 

underkommunisert. I tillegg trekker hun fram noen andre eksempler på useriøs forskning, og 
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hvordan dette kan ha vært skjerpende for Norge i forhold til godkjenninger, og at det er bra 

det har blitt skjerpet. En person synes at det kanskje blir samlet inn mer informasjon enn hva 

som er nødvendig, og at det ikke føles helt trygt.  

5.1.7 Hvilken holdning har du til at andre aktører vil ha tilgang til 
dine helsedata? (legemiddelindustri/forsikringsselskap) 

Det var en pasient som ikke ble stilt dette spørsmålet. To pasienter var positive til å dele med 

andre aktører. Den ene trakk fram at det var bra å dele hvis det kunne hjelpe noen andre. Den 

andre var positiv til å dele med legemiddelfirma for at de skal utvikle medisiner. Resten av 

pasientene hadde en negativ holdning til å dele med enten forsikringsselskaper eller 

legemiddelindustrien. Det kommersielle ble trukket fram som en grunn til at flere ikke ønsket 

å dele med disse industriene. Det var også et par stykker som hadde negative erfaringer med 

forsikringsselskaper, som førte til at de hadde en negativ holdning til å dele med disse. 

 

Det var bare en av ikke-pasientene som fikk dette spørsmålet. Personen svarer at hun er mer 

skeptisk til at det skal bli delt med andre enn innen helsevesenet. 

5.1.8 Hva er viktig for at forskningen skal bli bedre?  

To av pasientene ble ikke bedt om utfyllende informasjon om hva de synes er viktig for at 

forskningen skal bli bedre. Flere pasienter trakk fram at hvis forskerne hadde tilgang på 

materiale de trengte, at det var nok forskere og at det ble nok bevilget penger kunne det føre 

til at forskningen ble bedre. En pasient trakk fram at det var viktig at de som støttet forskning 

var nøytrale, siden det kanskje er en stor konkurranse innen forskning om hva som blir 

prioritert. To pasienter nevnte at samfunnet kunne bli bedre informert om at forskning er 

viktig og hva det fører til, og at det kanskje kunne gjøre forskning bedre ved at flere deltar. En 

av de foreslo en holdningskampanje for at forskning skulle bli ufarliggjort.  

 

Fire av ikke-pasientene ble spurt om hva de synes er viktig for at forskningen skal bli bedre. 

At forskningsprosjekter hadde nok deltakere ble trukket fram av tre ikke-pasienter.  En person 

uttrykte bekymring over at antall publikasjoner hadde blitt viktigere, og at det påvirket 
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kvaliteten på forskningen. At forskningen var relevant og at det var et behov for den ble nevnt 

av en person. 

5.1.9 Hvilken holdning har du til informasjonssikkerhet? 

Det var varierende holdninger til informasjonssikkerhet. En person nevner at siden hun er så 

gammel, så er ikke informasjonssikkerhet noe hun bryr seg om. En pasient forteller at 

informasjonssikkerheten er så bra som den kan være per dags dato, og to sier at man må bare 

stole på at det blir gjort riktig. En person nevner at hvis det er noen som virkelig vil ha 

informasjonen, så vil de få tak i den med hacking. To stykker nevnt at så lenge de var 

anonyme hadde det ingen betydning om andre forskere hadde tilgang på prosjektet. To 

pasienter tror informasjonssikkerheten er bra og uttrykker tillit til at forskerne bevarer 

sikkerheten. En annen person foreller at hun ikke er så opptatt av datasikkerhet. Noen 

pasienter nevner at informasjonssikkerhet er viktig for dem. 

  

Informasjonssikkerhet er viktig for alle ikke-pasientene. To personer uttrykker tiltro til at 

informasjonssikkerheten er bra. En av de nevner også at hun har en naiv tillit til de som 

godkjenner prosjektene. Dette kan vise at hun stoler på forskningen i Norge, fordi den går 

igjennom prosesser for godkjenninger før den kan utføres.  

5.1.10 Hvor mye informasjon ønsker du om hva helsedataene 
dine blir brukt til?  

En pasient har ikke sagt noe om dette temaet. I dette temaet inngikk også spørsmålet om de 

hadde noe hjelp til å bestemme seg for om de ville delta i forskning. Av pasienter var det fem 

stykker som ble spurt om de gjorde valget på egenhånd eller om de diskuterte det med noen 

først. Noen sa de hadde diskutert det med et familiemedlem, men alle sa det var deres egen 

beslutning å delta. En sa også at det var veldig bra at det sto man fikk den samme hjelpen om 

man ikke deltok. Halvparten av pasientene sa at det ikke spilte så stor rolle om de fikk så mye 

informasjon om hva prøvene ble brukt til. En pasient fortalte dette om å delta: «du har 

ingenting å tape på det. Ikke koster det meg penger, og ikke er det noen som går av gårde med 

den ene armen min». Det viktige var at det kunne føre til noe godt og nyttig. Flere mente det 

var nødvendig med informasjon om hva som skulle brukes og hvem som skulle bruke det. Det 
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var også en som spesifiserte at det var viktig at det ble brukt etisk og innen området hun ga 

tillatelse for.  

 

En ikke-pasient forteller at det viktigste er at forskningen utvikler faget, og at hun ikke ville 

etterspurt informasjon. En annen person er usikker på hvor mye informasjon hun vil ha, men 

tror at forskningen er ganske streng så på den måten føler hun at det er trygt. En person vil ha 

så mye informasjon som mulig, og en sier det er viktig å få informasjon om hva dataene 

brukes til. Disse to uttrykker bekymring for at informasjonen ikke er tilpasset deres nivå og at 

de ikke vil skjønne hva som er skrevet. Personen som hadde operert beinet og deltok i 

forskning angående operasjonen fortalte at hun bestemte helt selv at hun ville delta.  

5.1.11 Synes du at du fikk god nok informasjon til å gjøre et 
godt valg?  

Blant pasientene var det litt blandede meninger om de synes de fikk god nok informasjon. En 

sier at hun kunne godt ha blitt informert om hvor mange blodprøver de skulle ta. En person 

påpeker at det var god nok informasjon ut fra av at det var nok å lese, og synes det hadde 

holdt med et ark. En person trekker fram at det er ikke viktig for henne å ha nok informasjon, 

det viktige er at det kommer noe ut av det. Fordi det er ikke nødvendigvis hun som får godene 

av det, men heller noen etter. En annen pasient forteller at det var tydelig forklart, men at 

siden hun fikk spørsmålet når hun var følelsesmessig påvirket, av å få vite om sykdommen, 

var det vanskelig å få med seg alt. Derfor satte hun veldig pris på at hun også fikk 

informasjon muntlig, slik at hun ikke bare hadde fokusert på det idealistiske i det. De andre 

pasientene sier at de følte seg godt informert.  

 

Den ene ikke-pasienten som selv hadde deltatt i medisinsk forsking følte hun hadde nok 

informasjon. Hun fortalte at hun visste hva effekten av operasjonen var. 
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5.1.12 Hvordan foregikk prosessen da du ble spurt om å delta i 
forskning?  

Blant pasientene hadde de enten mottatt en forespørsel i posten eller blitt forespurt når de var 

inne på sykehuset. Et par stykker presiserte at de ikke synes det var en veldig god 

beslutningsprosess de hadde: «Litt i sjokk, jeg hadde akkurat fått vite ting» og «Du sitter der 

og er egentlig sliten i hodet og får lagt fram seks ark, mens du venter på en dag du gruer deg 

til, så jeg kan ikke kalle det for den beste beslutningsprosessen». Den siste personen sier 

likevel at det er lett å si ja, hvis du vil at andre skal ha det bedre. En annen person sier at hun 

synes prosessen gikk litt fort. Hun ble forespurt når hun var på sykehuset, så det kan være 

mulig at hun ville synes det var lettere hvis hun hadde fått det hjem først, selv om hun fikk 

muligheten til å ta det med seg hjem. Hvorfor det er slik at noen blir forespurt med brev først, 

mens andre blir spurt når de er på sykehuset er ikke kjent. Det kan være mulig at noen vil 

sette pris på å kunne lese igjennom det hjemme først uten at de kanskje følte seg forpliktet til 

å svare mens de var på sykehuset. Et par stykker nevnte at de skrev under fordi de ikke så 

noen grunn til å ikke delta.  

 

Personen som hadde erfaring med forskning fortalte at hun hadde fått forespørselen som brev. 

Hun følte seg utvalgt og var derfor veldig ivrig på å delta. Deltakelse i forskningsprosjektet 

innebar en samtale og undersøkelse av effekten av operasjonen. Personen påpeker at hun 

synes det var veldig viktig at det ble forsket på det.  

5.1.13 Hva legger du i begrepet helsedata?  

Hva pasientene la i begrepet helsedata var varierende. Dette var det bare seks av ti pasienter 

som enten svarte på eller fikk spørsmål om. Det var to stykker som relaterte det til biologiske 

prøver de hadde avgitt. Når dette spørsmålet ble stilt, var det etter at intervjuer hadde presisert 

at helsedata ofte var det som ble delt til forskning. En person svarte her at respekt, omsorg og 

trygghet var viktig. Dette var ikke et svar på spørsmålet, og siden dette var en person i 80-

årene kan det tenke seg at hun kanskje ikke forsto hva som var ment med helsedata. Det er 

mulig at det var bruken av ordet data som var forvirrende, og at det kanskje hadde vært 

klarere hva som var ment med spørsmålet hvis for eksempel ordet helseinformasjon hadde 

blitt brukt. En pasient fortalte at helsedata lå i databaser som kunne bli brukt, mens en annen 
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la vekt på at helsedata betydde at man deler informasjon mellom forskjellige instanser. Alle 

informantene fikk en beskrivelse av hva begrepet helsedata som det var tenkt i denne 

oppgaven etter dette spørsmålet. Helsedata ble betegnet som sykdomshistorie, biologisk 

materiale og psykisk historie knyttet til sykdom. Fra disse svarene viser det at helsedata 

kanskje ikke var det beste begrepet å bruke om deling av helseopplysninger.  

 

Genetikk, opplysninger om egen helse, behandlinger du har hatt og risikofaktorer ble trukket 

fram av ikke-pasientene som det de la i begrepet helsedata. Det var stor enighet om at det 

egentlig var alt som hadde med egen helse å gjøre.  

5.1.14 Er helsedata sensitivt for deg?  

Et par stykker sier at det ikke er de personlige dataene som er viktig for forskerne, men 

informasjon om helse. Halvparten synes ikke at helsedata er så sensitivt. Her blir det trukket 

fram grunner som at de ikke har noe å skjule og at det er anonymt. En pasient sier at det er 

sensitivt for hver enkelt person, og uttrykker bekymring ovenfor sikkerheten hvis det er noen 

som virkelig ønsker å få tak i informasjonen. En annen person nevner at konteksten har noe å 

si for hvor sensitivt det er. Det ville vært mindre sensitivt å dele det i en helsesituasjon enn i 

en sosial situasjon. 

 

Blant ikke-pasientene er det en som sier at hun føler det er veldig sensitivt siden det både er 

det psykiske og det fysiske, og uttrykker bekymring for at det kan komme på avveie. Tre av 

dem sier at det ville vært grader av hva som var sensitivt. En sa at psykiatri ville vært mer 

sensitivt, mens de andre to ikke spesifisert hva som ville vært mer sensitivt. En annen mening 

var at det var viktig å dele informasjon så lenge det ble gjort på en ordentlig måte.  

5.2 Samtykke 
I underkapitlene blir funnene innen hvert tema knyttet til samtykke presentert. Kapittelet er 

delt inn i 5 temaer. Det første avsnittet i hvert underkapittel vil være funnene for pasienter, og 

det andre avsnittet vil være funnene for ikke-pasienter.  
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5.2.1 Har du hørt om bredt samtykke?  

Dette spørsmålet ble bare stilt til fire av pasientene. Av de som svarte var det ingen som 

hadde hørt om det. En sa at hun kanskje hadde hørt om bred forskning.  

 

Tre av ikke-pasientene ble spurt om de hadde hørt om bredt samtykke. En sa at hun hadde 

hørt om det før, mens to andre hadde ikke hørt om det før.  

5.2.2 Vet du om det du skrev under på ble kalt et bredt samtykke? 
Kunne det vært et bredt samtykke?  

Dette spørsmålet var rettet til pasienter og derfor er det kun svar fra denne gruppen som 

trekkes fram i dette underkapittelet. Fire pasienter ble spurt om dette. Tre av dem sa at det 

kunne vært det. En sa at hun kanskje hadde godtatt til et bredere samtykke enn hun oppfattet. 

En av pasientene som sa hun ikke hadde deltatt i forskning før, sa også at hun aldri hadde 

skrevet under på et samtykke. Dette belyser problematikken rundt om pasienter er bevisst på 

hva de skriver under på. Som nevnt tidligere var det et krav at alle pasientene hadde skrevet 

under på et samtykke til å dele biologisk materiale og opplysninger til kreftforskning. Noe 

som kunne vært gjort i intervjuene var å ha med et eksemplar av informasjonen og 

samtykkeskjema som pasientene fikk. Dette kunne være avklarende for om pasientene er 

bevisst på hva de skriver under på. Det er ikke mulig å trekke konkrete slutninger for hvorfor 

denne pasienten sier hun ikke har skrevet under på et samtykke. Jeg vet heller ikke når 

pasienten skrev under på at hun godtok å avgi biologisk materiale og kliniske opplysninger, så 

det kan ha vært en stund siden og hun kan ha glemt det.  

5.2.3 Hva synes du om bredt samtykke eller spesifikt etter en 
forklaring på det?  

Seks av pasientene ble bedt om utfyllende informasjon om hva de synes om 

samtykkemodellene etter en forklaring på det. En person var positiv til det brede samtykke 

når du har mulighet til at du senere kan reservere deg. Fire av dem var positive til et bredt 

samtykke i motsetning til et spesifikt. Årsaker som ble nevnt var at et spesifikt ville vært 

snevert og tungvint. En pasient sa at det ikke spilte en rolle hvilket samtykke som ble brukt, 

så lenge det kan hjelpe et annet menneske.  
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Blant ikke-pasientene var det en som ikke ble bedt om utfyllende informasjon om hva de 

synes om samtykkemodellene etter en forklaring på det. To personer var positive til et bredt 

samtykke. At personer slapp å bli spurt om å delta hele tiden og at det kunne unngås 

unødvendige prøver ble nevnt som gode ting ved et bredt samtykke. En person trakk fram 

viktigheten av kontrollkomiteer og at informasjonsplikten ble overholdt. En sier at et spesifikt 

samtykke ville vært greiere for at da er det lettere å skjønne hvorfor du ble spurt, og at bredt 

samtykke var mer usikkert fordi du ikke alltid vet hva det skal brukes til.  

5.2.4 Hva synes du om at samtykke kan bli elektronisk og ikke på 
papir?   

Cirka halvparten av pasientene var positive til at det kunne bli gjort elektronisk. Forklaringer 

som ble gitt var at det må effektiviseres og at det er like trygt som papir. En nevnte også at 

hun kunne signere elektronisk, men ønsket heller å signere hjemme enn å signere på 

sykehuset. Et par av de nevner allikevel at de liker å lese på papir. Den andre halvparten var 

mer negative eller skeptiske til at det kunne blir gjort elektronisk. Begrunnelsene var at de 

foretrekker papir, at det ble lite menneskekontakt hvis alt ble elektronisk, lite erfaring med 

bruk av internett eller datamaskin og at nettet ikke har like god dekning over hele landet. En 

person sier at det blir verre for eldre folk, men ser at det er der framtiden ligger. Man må bare 

godta det og håpe at det er like sikkert som på papir. En person foreslår en periode med både 

brev og elektronisk informasjon, og at dette hadde vært bra.  

 

En av ikke-pasientene ble ikke spurt om hva hun synes om dette tema. De fleste ikke-

pasientene var positive til at det kunne bli gjort elektronisk. Grunner som ble trukket fram for 

at det skulle foregå elektronisk var at posten ikke var noe sikrere og at post kom på avveie. En 

person var litt skeptisk til en elektronisk løsning på grunn av frykt for misbruk, men trekker 

fram at posten heller ikke er sikker. 

5.2.5 Hvilken samtykkemodell tror du at du er mest komfortabel 
med?  

Åtte av ti pasienter ble direkte spurt om hvilken samtykkemodell de ville vært mest 

komfortabel med. De andre to nevnte et annet sted i intervjuet at de er positive til bredt 
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samtykke. Alle pasienten som ble spurt om dette svarte at de var positive til å bruke et bredt 

samtykke. For å vise dette har jeg med følgende sitat:  

 «... et bredere samtykke ville jeg foretrukket ... Da tenker jeg at det heller er bedre at de som 

er profesjonelle som kan vurdere det ut i fra hva de ser nytten av fra den blodprøven, enn at 

jeg sitter der og at fordi jeg ikke har nok informasjon, så er jeg usikker og blokkerer det». 

 

Av ikke-pasientene var det to som ikke direkte ble spurt om dette temaet. Fra tidligere har den 

ene en positiv holdning til bredt samtykke og den andre er mer positiv til spesifikt samtykke. 

To av ikke-pasientene var positive til et spesifikt samtykke, mens en var mer positiv til et 

bredt samtykke. Den ene forteller at hun ser fordelen med å godkjenne hvert prosjekt.   

5.3 Holdninger til «Levende Samtykke»  
I underkapitlene blir funnene innen hvert tema knyttet til «Levende Samtykke» presentert. 

Det første avsnittet i hvert underkapittel vil være funnene for pasienter, og det andre avsnittet 

vil være funnene for ikke-pasienter.  

5.3.1 Har du hørt om MinJournal eller har du erfaring med andre 
helseportaler?  

Åtte pasienter hadde hørt om MinJournal før, men de fleste hadde aldri logget inn. Tre 

stykker sier de har vært inne på siden. En av personene som sier at hun har vært inne på 

MinJournal beskriver informasjon fra Helsenorge, som at du kan se hva du har igjen av 

medisiner. Dette er ikke en tjeneste som MinJournal tilbyr. Derfor kan det tenkes at det er 

Helsenorge hun har erfaring med, og ikke MinJournal. En person ble positivt overrasket når 

hun logget inn på MinJournal, etter å ha blitt skuffet da hun ikke fant noen dokumenter på 

Helsenorge. På MinJournal fant hun derimot dokumenter fra både sykehuset i Østfold og 

Radiumhospitalet. Hun fortalte at det var veldig greit siden hun slet med å huske når hun 

hadde vært hvor. En pasient sier at hun kunne logge inn og skrive hva hun synes om møtene 

på sykehuset. Hun hadde ikke gjort det siden det diagnosen var så fersk, og hun følte seg litt i 

sjokk. To personer sier at de aldri ville brukt MinJournal. Den ene på bakgrunn av at hun føler 

seg for redusert, og den andre fordi hun kan få journalen av fastlegen. 
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Blant ikke-pasientene var det bare en som hadde prøvd å gå inn på MinJournal. Denne 

personen hadde stoppet ved innloggingen, på grunn av at det tok så lang tid. Hun antydet at 

kunne være fordi hun ikke hadde BankID med seg. To personer trodde de hadde hørt om 

MinJournal før, men ikke brukt den. En person sier at hun ikke har bruk for MinJournal, da 

hun ikke har noe jevnlig helsebehov. En person spurte om MinJournal og Helsenorge var 

samme løsning. En person sier at hun ikke vet noe om MinJournal. Tre stykker hadde hørt om 

Helsenorge før, men ikke brukt den. En person logget inn på MinJournal og Helsenorge under 

intervjuet. Hun fant ikke noe informasjon på MinJournal. Når hun logget inn på Helsenorge 

stoppet hun når hun så at hun måtte gi et samtykke. Hun synes det ble litt skummelt og orket 

ikke ta stilling til det da. 

5.3.2 Hva synes du om at mer og mer av journalen kan komme på 
nett?  

Det var bare seks pasienter som ble bedt om utfyllende informasjon om hva de synes om at 

mer og mer av journalen kan komme på nett. Av disse var fire negative til det og to positive. 

Disse sitatene viser den negative holdningen: «Det vil jeg føle at var utrygt. Det ville ikke 

være et problem å logge inn på MinJournal for noen som ville det» og «Når det er mulig med 

identitetstyveri, så nei, jeg synes ikke så mye om det, egentlig. Det er så sårbart». Et par 

stykker nevner at de ikke har nok kunnskap til å bruke data. De to som er positive, synes det 

er bra at det skal bli lettere for sykehusene å finne nødvendig informasjon når de er inne til 

behandling. 

 

Tre av ikke-pasientene ble bedt om utfyllende informasjon om hva de synes om dette temaet. 

De var i all hovedsak positive til at mer og mer av journalen kunne komme på nett. 

Begrunnelser de gir er at det kan være bra hvis journalen er tilgjengelig ved sykehusbesøk i 

andre regioner, og vil gi mer tilgjengelighet for en selv. En person uttrykker en bekymring om 

hva som skjer hvis det elektroniske ikke fungerer. En annen person nevner viktigheten av at 

det er en sikker løsning, som ikke er mulig å hacke.  
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5.3.3 Hva slags informasjon ønsker du for at du skal ha nok 
informasjon til å gjøre en beslutning?  

Svarene som er avgitt innen dette temaet er relatert til figur 2. Åtte av pasientene ble direkte 

spurt om hvilken informasjon de ønsker for å bestemme seg for å delta i forskning. Tre 

pasienter var usikre eller greide ikke å forklare hva slags informasjon de ønsker. En av dem 

sier at det er på grunn av at det elektroniske blir så tungvint, og hun ville følt at hun mistet 

selvråderett. Derfor ville hun ikke brukt løsningen. En person sier at hun vil gi et samtykke på 

bakgrunn av at hun er overbevist om at de som har fagkunnskapen vet hva de snakker om. En 

pasient var opptatt av at informasjonen ikke skulle brukes kommersielt. Videre ønsket 

pasientene at området for forskningen er spesifisert, med varighet og navn på den ansvarlige 

legen, og å få en forklaring på forskjellige begreper. En nevnte også at hun ville ha det på 

norsk og ikke latin. En pasient ønsket at det skulle være spesifisert at det var et 

forskningsprosjekt det var snakk om. 

 

Av ikke-pasientene var det tre som ble spurt om dette temaet. En person ønsker at forskerne 

skal spesifisere hvorfor de ønsker at du skal delta. Hun trekker også fram at det må stå på 

vanlig norsk og ikke latin. I tillegg ønsket hun at anonymiseringen ble forklart, og at det sto 

hvem som var ansvarlig og at det var mulig å ta kontakt ved spørsmål. En person ønsker at det 

skal stå klart hva man samtykker til. Den samme personen stiller spørsmål om hvordan 

forskerne kan vite at hun er en aktuell forskningsdeltaker. Derfor ønsker hun at de også må ha 

et samtykke for at hennes helseopplysninger skal være tilgjengelig for de som inviterer til 

forskning. En person sier at hun ville trengt veldig omfattende informasjon, før hun ville gjort 

valg som berører egen helse. Hun nevner at hun kanskje ville trengt en litt annen type 

informasjonen uten å utdype dette noe mer. 

5.3.4 Hvor lenge vil du at et bredt samtykke skal gjelde?  

De fleste pasientene var enige om at et bredt samtykke måtte gjelde i en god del år siden 

forskning tar lang tid. En person sier at hvis det skal foregå elektronisk ønsker hun bare ett år 

av gangen, fordi hun er skeptisk til nettet, og ville være sikker på at hun var klar i hodet. En 

annen person sier at på grunn av høy alder (80-årene) vil hun ikke kunne si mer enn fem år. 

Hun sier også at det burde bli stoppet hvis hun ikke lenger er mentalt tilregnelig. En annen 
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person ønsker at man ble spurt igjen etter ti år. Det begrunnet hun med folks autonomi, og at 

det var lettere for folk å delta når de vet de kan ombestemme seg. Seks pasienter sier at de 

ikke har noen grense for hvor lenge det kan gjelde. Flere nevner at det kan stå livet ut. De 

begrunner dette med at de har mulighet til å trekke samtykke, det gjelder for biologisk 

materiale de allerede har avgitt og hvis det ikke skjer noe spesielt som burde stoppe samtykke. 

En sier også at ti år er minimum fordi forskning tar lang tid.  

 

Blant ikke-pasientene var det et par stykker som synes at et bredt samtykke skal gjelde i ti år. 

Den ene begrunner det med at ti år er vanlig i staten. Den andre sier at det i tillegg kanskje er 

avhengig av hvilken livsfase du var i, og at du kanskje ville hatt kortere hvis du var 90 år, 

men uansett ikke resten av livet. To personer stiller spørsmål på om det bør vedvare etter ens 

død. De begrunner dette med at et dødsfall er et viktig utfall og at du kan ha avgitt spesielle 

prøver som det er verdt å forske videre på. En person sier at hun vil det brede samtykke skal 

gjelde i fem år. Dette for å sikre seg mot det som ligger så langt fram at du ikke har oversikt 

over det.  

5.3.5 Hva synes du om to uker reservasjonstid til å bestemme deg 
for om du vil delta?  

Åtte av ti pasienter fikk spørsmålet om de synes to uker reservasjonstid for 

forskningsprosjekter var nok. Av disse var det to som kanskje ville hatt litt lenger tid. Begge 

begrunner det med at de ikke er inne på nettet hver dag. I tillegg legger en av de til at du 

kanskje er bort på ferie. Hun kunne ønsket en måned hvis man måtte godkjenne hvert enkelt 

prosjekt. En pasient kommenterer at forskningsprosjekter automatisk blir godkjent med 

mindre du reserverer deg. Hun kan se for seg at dette vil gjøre at flere ikke ser helheten i det, 

og dermed ikke deltar.   

 

Fire av fem ikke-pasienter synes to uker er tilstrekkelig tid til å bestemme seg for om de har 

lyst til å delta i et forskningsprosjekt. To av de trekker fram at du kan glemme det hvis det er 

lenger tid. En person sier hun kanskje ville hatt fire uker, og begrunner det med at to uker kan 

være lite hvis man er på tur. Hun sier også at fire uker er mye, men hun vil heller ha 
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tryggheten med å vite at hun har tilstrekkelig tid til å bestemme seg hvis hun er borte deler av 

tiden.  

5.3.6 Hva synes du om løsningen? Ville du hatt oversikt bare over 
de prosjektene du har godtatt til?  

Fire pasienter ble bedt om utfyllende informasjon om hva de synes om løsningen. Svarene er 

relatert til figur 1 og 2. En person trekker fram at hun vil miste tillit til stortinget og politikere 

hvis de ikke greier å lage en felles løsning for hele landet. En annen person kommenterer at 

det burde være en felles løsning. En person kommenterer at designet er litt dårlig. Hun synes 

at forsiden ser litt reklameaktig ut med «hjemmetest for klamydia». Hun kommenterer også 

designet i figur 2 og synes det er rart at det skal være en kaffekopp som del av designet for 

samtykker. Hun uttrykker også et ønske om at det kunne bli en del av Altinn slik at alt ble 

samlet på et sted. En person synes det er bra at det er en kjapp måte å kunne se 

basisinformasjon om hva hun deltar i, og at det kanskje ville vært lettere å huske hva hun 

deltok i. Hun kommenterer også at det står «hjemmetest for klamydia» på forsiden, og at hun 

ikke ville ønsket å se forsiden neste gang hun skal logge inn. I tillegg er hun opptatt av at 

løsningen skal være brukervennlig. En annen trekker også fram at det ville vært fint å kunne 

se hva man deltar i fordi man glemme. Hun sier i tillegg at hun ville følt litt mer eierskap med 

en slik løsning, og at denne løsningen ser oversiktlig ut. Tre pasienter ble spurt om de bare 

ville ha oversikt over prosjektene de har samtykket til. Svarene er relatert til figur 2. To 

personer svarer at de bare ville hatt oversikt over prosjektene de har godtatt. En begrunner det 

med at ellers ville hun lurt på om det var noe egentlig burde bidratt til. En person ville ønsket 

oversikt over forskningsprosjektene hun har godtatt. I tillegg ville det være greit å ha oversikt 

over de du har reservert deg mot, hvis du senere ombestemmer deg og ønsker å delta.  

 

Alle ikke-pasientene var positive i sin beskrivelse av hva de synes om løsningen. 

Kommentarer gjort av ikke-pasientene var at løsningen så grei, fin og oversiktlig ut. Det var 

bra å ha muligheten til å se hva du bidrar med, og kunne se hva som blir lagret. En person sier 

også at hun ikke kan si noe mer om løsningen, uten å ha prøvd den ut. Et par stykker sier det 

kan være fint at både forskningsprosjektene du har godtatt og reservert deg mot, vises i 

oversikten. En person sier at løsningen ser ganske enkel ut. En person kommenterer også at 

MinJournal og Helsenorge burde bli koblet sammen.  
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5.3.7 Hva synes du om å kunne få resultater fra 
forskningsprosjekter, ville du lest dem?  

To pasienter sier at de ikke ville vært interessert i å få resultater om forskningsprosjekter de 

har deltatt i. En person stiller spørsmål om det er mulig å få resultater. Svaret hennes viser at 

hun tror det er snakk om å få tilbake personlige resultater og ikke et generelt resultat av hele 

studien. Dette kunne ha vært spesifisert i intervjuet, slik at det ikke hadde blitt noen 

misforståelser. En person tror det er utelukket at hun selv skal få noen resultater da forskning 

tar lang tid. Den dagen resultatene er klar vil det komme andre til gode. Fire pasienter sier at 

det ville være interessant å kunne se resultater. Med tanke på formen på resultater som skal 

presenteres for pasienter, så er det enighet om at det må være en popularisert beskrivelse og 

ikke en vitenskapelig. Det blir nevnt muligheter for at det kunne presenteres som en 

oppsummering med hvorfor de gjorde forskningen og hva de fant ut. To pasienter sier at de 

ville prøvd å lese resultatene uansett hvilken form det ble presentert på.  

 

Alle ikke-pasientene viste en positiv interesse for å kunne se resultater fra 

forskningsprosjekter de har deltatt i. En person synes det er lurt at du kan få se hva du har 

vært med og bidratt til. En nevner at resultatene kunne bli presentert som en oppsummering, 

og en annen nevner at det kunne bli presentert som et sammendrag av hovedfunnene. Det er 

enighet blant alle at det burde bli skrevet i en popularisert form, og ikke brukt mange 

vitenskapelige begreper.  

5.3.8 Hva slags varsler ville du hatt, på SMS eller e-post? 

Ni av pasientene ble bedt spurt om de ville hatt varsel på SMS eller e-post. I tillegg ble de 

spurt om hva de ville hatt varsler om. Tre av dem ønsket å bli varslet på SMS, to på e-post og 

to ønsket begge deler. En person sier at det ville vært fint å få varsel om hvor langt forskerne 

hadde kommet, for hun ville gjerne vite mer. To pasienter sier at de ikke ønsker så mye 

varsler, og at de heller vil gå inn aktivt å sjekke selv. En person sier at det ikke er viktig med 

varsler siden det er ikke derfor hun synes det er viktig å være med. Det er viktig fordi 

forskerne skal finne noen svar. En person sier at hun bare bruker mobiltelefonen i nød, og 

derfor ville det vært hennes familie som hadde fått varsler. Tre stykker er positive til å få 

varsel om resultater fra forskningsprosjekter de har deltatt i. 
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Tre av ikke-pasientene ville ha varsler både på SMS og e-post. Videre nevner den ene at det 

kanskje er SMS som er mest aktuelt. En ville ha på SMS og en på e-post. Flere sier at de 

ønsker varsel hvis det blir spørsmål et nytt samtykke. Et par trekker fram at de ikke ønsker å 

ha så mange varsler. Hvis du bare har to ukers reservasjonstid, så må du få varsel hvis det er 

forespørsel om deltakelse i nye forskningsprosjekter.  

5.3.9 Hva synes du om den ekstra boksen som kommer opp når du 
reserverer deg?  

Fire pasienter kommenterte boksen som kommer opp i figur 4 når du velger å reservere deg. 

To av dem synes det var greit at den kom opp som en ekstra sikkerhet. En pasient mente at 

hvis du hadde kommet deg dit uten å mene det, så ville du trykket feil der og. En annen 

pasient kommenterte bare at det var pussig at man skulle trekke seg hvis man først har sagt ja, 

og lurte på hva som kunne få en person til å gjøre det.  

 

Av ikke-pasientene var det tre stykker som kommenterte bildet. De var enige om at det var 

greit og lurt å ha en slik ekstra sjekk.  

5.3.10 Ville du brukt denne løsningen?  

Ni av pasientene ble spurt direkte om de ville brukt løsningen «Levende Samtykke». Av disse 

var det to som var positive til å bruke løsningen. En av disse trekker fram at MinJournal og 

Helsenorge burde bli slått sammen. Det var i tillegg en som var delvis positiv til å bruke 

løsningen, så lenge den innehold alt med helse og ikke ble for reklameaktig. En annen pasient 

trekker fram at det må være lettere å forstå informasjonen som ble gitt, for at hun skulle bruke 

løsningen. To pasienter sier at de ikke ville brukt løsningen, da de må få hjelp til å bruke 

datamaskin. En annen person ville ikke brukt den siden det er elektronisk, og hun irriterer seg 

over at alt blir elektronisk. Hun er bekymret for sikkerheten og oppgir det som en av grunnene 

til at hun er ukomfortabel med at den er på nett. En annen pasient sier at hun får den 

informasjonen hun trenger muntlig, og kommer derfor aldri til å gå inn på løsningen. Hun ser 

at det kan være positivt med «Levende Samtykke» og MinJournal, men at hun ikke vil 

fokusere på sin egen elendighet. I tillegg forteller hun at hun har litt datavegring, men at det 
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ville vært greit å signere elektronisk. En pasient sier at hun ikke ville bruke løsningen siden 

data ikke er bra nok enda, det er fort gjort å miste kontroll og oversikt.  

 

Tre av ikke-pasientene ble spurt direkte om de ville brukt løsningen «Levende Samtykke». 

Alle var positive til å bruke en slik løsning. En person trekker fram at hun synes det er 

tungvint hvis det skal være forskjellige løsninger for regionene. En annen person trekker fram 

at løsningen virker lettvint, og at det må være enkelt å logge seg inn. Hun sier i tillegg at 

denne løsningen ikke ville påvirket valget om å delta i forskning.  
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6 Diskusjon 
I dette kapittelet vil det bli presentert en diskusjon av de to gruppene, pasienter og ikke-

pasienter opp mot hverandre. Formålet med diskusjonen er å svare på problemstillingen: «hva 

er personers holdninger til å dele helsedata til medisinsk forskning ved hjelp av en elektronisk 

løsning». Delkapitlene 6.1 tar for seg hva er personers holdninger til å dele helsedata til 

medisinsk forskning. 6.2 tar for seg personer sine holdninger til bredt samtykke og spesifikt 

samtykke og 6.3 tar for seg personer sine holdninger til å bruke en elektronisk løsning for 

samtykkehåndtering. Diskusjonen i dette kapittelet tar utgangspunkt i funnene presentert i 

kapittel 5, litteraturgjennomgangen i kapittel 3 og informasjonen om «Levende Samtykke» i 

kapittel 2.  

I "Levende Samtykke - Systembeskrivelse og spredningsstrategi" (2010) står det at mer enn 

40 % av all medisinsk forskning bruker biologisk materiale og kliniske opplysninger. Jeg vil 

tro at det ikke er noe mindre nå enn det var før, og at det heller bare blir mer vanlig. Ved bruk 

av et bredt samtykke åpner det opp for at flere forskjellige forskningsprosjekter kan bruke det 

samme materiale uten at alle må spørre giveren om et spesifikt samtykke. Tilgang til slikt 

materiale er veldig viktig for forskerne. Agoritsas et al. (2011) påpeker at medisinsk forskning 

er avhengig av villigheten deltakerne har til å delta. Dette kapittelet vil derfor utforske 

personer sine holdninger til å dele helsedata til medisinsk forskning ved bruk av et bredt 

samtykke. I tillegg vil personer sine holdninger til å bruke løsningen «Levende Samtykke» for 

å dele helsedata til medisinsk forskning bli utforsket.  

6.1 Holdninger til deltakelse i forskning og deling av 
helsedata 

I underkapittel 6.1.1 vil en oppsummering av funnene knyttet til personer sine holdninger til 

deling av helsedata til forskning bli presentert, før en diskusjon av funnene følger i 6.1.2.  

6.1.1 Oppsummering av funnene 

Av ikke-pasientene var det bare en som hadde erfaring med medisinsk forskning. Blant 

pasientene skulle man forvente at alle sa de hadde erfaring med forskning. Det er fordi det var 
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et krav at pasientene hadde skrevet under på et samtykke til å dele biologisk materiale og 

kliniske opplysninger. Et slikt samtykke som de har skrevet under på er presentert i vedlegg 4. 

Allikevel var det to pasienter som sa de ikke hadde erfaring med forskning. Pasientene hadde 

enten fått forespørsel om å delta i forskning som brev eller mens de var på sykehuset. Et par 

stykker synes ikke de hadde den beste beslutningsprosessen. Ikke-pasienten med erfaring med 

medisinsk forskning hadde blitt spurt via brev.  

Dele helsedata til forskning 

Hva pasientene la i begrepet helsedata var varierende. Av de som ble spurt om det var det en 

som svarte respekt, omsorg og trygghet. Som nevnt er ikke dette egentlig et svar på 

spørsmålet. Det er mulig det ville vært bedre å bruke helseinformasjon enn helsedata, da ordet 

data kan ha vært forvirrende. Det var et par pasienter som relaterte det til biologiske prøver de 

hadde avgitt. Det var også noen flere også svarte litt utenfor spørsmålet. Blant ikke-pasientene 

var det stor enighet om at helsedata var alt som hadde med egen helse å gjøre. Alle pasientene 

hadde en positiv holdning til å dele helsedata til forskning. Det var en overordnet enighet om 

at det er bra å dele helsedata til forskning, og at forskningsdeltakelse er viktig. Allikevel er det 

noen ting som må være i orden for at de skal dele helsedata. Det er personvern og at det er 

etiske retningslinjer for forskning. Ikke-pasientene hadde en positiv holdning til å dele 

helsedata til forskning, men var opptatt av at kvaliteten på forskningen holdt mål. Flere ville 

hatt informasjon om hva helsedataene skulle bli brukt til og hvem som initierte prosjektet. I 

tillegg var seriøsiteten av prosjektet viktig, og at du ble behandlet med respekt. At det positive 

må oppveies mot det negative ble også trukket fram. En person viste også skepsis til hva 

helsedataene som forskerne samlet inn ble brukt til. Grunner pasientene og ikke-pasientene 

oppgir for at de vil dele helsedata til forskning blir presentert i en tabell nedenfor.  
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Pasienter  Ikke-pasienter 

- Åpen for forskning  

- Komme videre på hennes kreftform 

- Glad for at hun selv slipper å forske 

- Føre til noe godt for andre 

- Yte tilbake 

- Føler et samfunnsansvar  

- Egennytte  

- Forskning får verden framover 

- Forskningen har en nytteverdi 

- Egen interesse for forskningsfeltet 

- Engasjement for forskningsprosjektet 

- Tillit til myndighetene og forskere 

- Utvikle kunnskap  

- Føler en forpliktelse til å delta 

- Forskning bidrar til at noe blir 

bedre  

- Forskning fører til at ting går 

framover 

- Det kan hjelpe andre om ti år 

- Utvikler nye kunnskaper 

- At forskningen er seriøs 

- At forskningsprosjektet hadde en 

betydning for personen 

Tabell 1 Grunner for å dele helsedata til forskning 

Halvparten av pasientene synes ikke at helsedata er veldig sensitivt. De trekker fram at de 

ikke har noe å skjule og at det er anonymt som grunn for dette. Konteksten for når det ble delt 

hadde også noe å si for en pasient. En annen synes at det var sensitivt, og uttrykker bekymring 

for at det er mulig å stjele informasjonen. En av ikke-pasientene sier at det er veldig sensitivt. 

Tre stykker sier derimot at det er grader av hva som er sensitivt. At det ville vært mer sensitivt 

å dele psykiatri blir trukket fram av en av dem. Pasientene var ikke veldig skeptiske til å dele 

helsedata til forskning. Derimot var det litt skepsis knyttet til å dele informasjon pasienten 

ikke så på som relevant for forskningen. I tillegg var det både en pasient og en ikke-pasient 

som var skeptisk til å dele personnummer. En pasient ville ikke delt all informasjon som ikke 

hadde med helse å gjøre. Flere ikke-pasienter sier at noen typer helsedata ville vært 

vanskeligere å dele. Her blir psykisk helse, vekt, informasjon knyttet til livsstil og lidelser 

knyttet til medisinmisbruk trukket fram. En annen sier hun ville satt begrensninger på deling 

av personlige forhold. Halvparten av pasientene kunne ikke komme på en grunn til å si nei 

eller noe negativt med forskning. Flere sa dette siden de følte de ikke hadde noe å skjule. At 

det var viktigere å delta enn å være redd for å prøve ble trukket fram av en pasient. Alle ikke-

pasientene kunne trekke fram en grunn til å si nei eller noen negative trekk ved 
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forskningsprosjekter. Grunner som personene trakk fram for å si nei til forskning og trekk ved 

forskning som de synes er negative er oppsummert i en tabell nedenfor.  

Pasienter  Ikke-pasienter 

- Informasjon kan bli brukt negativt 

- Informasjon kan bli stjålet  

- Kommersielle delen ved 

medisinutvikling 

- Store avkrysningsundersøkelser  

- Dårlig timing på når de ble spurt om 

å delta i forskning 

 

- Personlig kjennskap til forskeren 

- Forskningen går ut over andre  

- Useriøs forskning 

- Liten tro på prosjektet 

- Misbruk av data  

- Data på avveie  

- Oppdragsforskning 

- Det blir samlet inn mer informasjon 

enn nødvendig 
Tabell 2 Grunner til å si nei til forskning eller negative trekk ved forskningsprosjekter 

De fleste pasientene hadde en negativ holdning til å dele helsedata med andre aktører enn 

helsevesenet. Negative erfaringer og at det da var kommersielt ble trukket fram som grunner 

for den negative holdningen. To stykker var positive, hvis det kunne hjelpe andre eller utvikle 

medisiner. Av ikke-pasientene var det bare en som ble spurt hvilken holdning hun hadde til å 

dele helsedata med andre aktører. Hun er skeptisk til å dele med andre enn helsevesenet. For 

at forskningen kunne bli bedre trakk pasientene fram at forskerne hadde tilgang på materiale 

de trengte, at det var nok forskere, at det ble bevilget nok penger og at de som bevilget var 

nøytrale. Her ble det også nevnt av et par at samfunnet burde bli mer informert om forskning 

og hva det fører til. En av de foreslo en holdningskampanje for å ufarliggjøre forskning. Ikke-

pasientene trakk fram viktigheten av nok deltakere, at forskningen var relevant og at det var et 

behov for den for at forskning kunne bli bedre. En uttrykte bekymring for at antall 

publikasjoner var blitt viktigere, og hvordan det påvirket kvaliteten på forskningen.  

Type forskningsprosjekt 

Pasientene var for det meste positive til å delta i forskning hvis det innebar mer deltakelse, 

enn for eksempel å dele en blodprøve. Grunner som blir trukket fram som viktig for 

beslutningen var hvor tidkrevende det var, at det førte til noe bra for pasienten og at du var 

emosjonelt investert i forskningsprosjektet. Ikke-pasientene hadde for det meste en negativ 

holdning til aktivitetsmålere eller skjemaer de måtte fylle ut. Det var bekymringer angående 
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hva som ble lagret fra en aktivitetsmåler og en ikke-pasient ville følt seg overvåket. En person 

nevnte her at det var viktig at forskerne tok hensyn til hennes arbeidssituasjon og planer for at 

hun skulle ha tid til å delta. En annen nevnte at det var viktig at prosjektet hadde en betydning 

for henne hvis hun skulle delta. Over halvparten av pasientene var positive til å delta i 

legemiddelutprøving. En var positiv fordi hun hadde hatt en god opplevelse med 

legemiddelutprøving tidligere. De som var negative hadde enten en dårlig opplevelse med det 

eller motvilje fordi legemidler var noe som påvirket kroppen direkte. Ikke-pasientene var for 

det meste skeptiske til å delta i legemiddelutprøving. En grunn til dette var skepsis til bruk av 

legemidler. To av dem var ikke interessert i å delta i utprøving av legemidler. En person var 

positiv hvis det hadde feilet henne noe. 

Informasjonssikkerhet  

Det er flere av pasientene som ikke er så opptatt av informasjonssikkerhet. En grunn som blir 

oppgitt for dette er høy alder. To pasienter sier at informasjonssikkerhet er viktig for dem. En 

pasient er bekymret for hacking, og en annen sa informasjonssikkerheten er så bra som den 

kan være per dags dato. To stykker sier at informasjonssikkerheten er bra, og at de har tillit til 

at forskerne bevarer sikkerheten. Alle ikke-pasientene er opptatt av informasjonssikkerheten. 

Flere påpeker at de har tiltro til at informasjonssikkerheten er bra, og en føler at hun stoler på 

de som godkjenner forskningsprosjektene.  

Informasjonsbehov  

Alle pasientene som ble spurt om de fikk noe hjelp til å bestemme seg for om de ville delta i 

forskning sa at de hadde tatt beslutningen selv. Noen hadde snakket med andre, men det 

påvirket ikke valget om å delta. En synes det var veldig bra at det sto at man fikk den samme 

hjelpen selv om man sa nei. Halvparten var ikke så opptatt av at de fikk mye informasjon om 

hva de biologiske prøvene sine ble brukt til. Flere pasienter ønsket informasjon om hva det 

skulle brukes til og hvem som skulle bruke det. En var også opptatt av at det ble brukt etisk og 

innen området hun ga tillatelse for. En ikke-pasient er usikker på hvor mye informasjon hun 

ønsker, mens en annen ønsker så mye som mulig og spesielt hva dataene brukes til. To 

personer er bekymret for at informasjonen de får ikke er tilpasset deres nivå. Den ene 

personen som hadde erfaring med forskning sa hun gjorde valget om å delta selv. En ikke-

pasient sier at det ikke er så viktig med informasjon, men at forskningen utvikler faget. 
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Pasientene hadde litt blandede meninger om de synes de fikk god nok informasjon. Tre 

stykker synes at de ble godt informert. En pasient sier det ikke er så viktig med informasjon. 

En nevnte at det ble tatt uventet mange blodprøver, og at det kunne vært informert om dette 

på forhånd. En person synes at det ble mye å lese, og at det kunne holdt med et ark. En person 

trekker fram at det var vanskelig å få med seg alt av informasjon siden hun var i en 

følelsestilstand. Den ene ikke-pasienten som hadde erfaring med deltakelse sa at hun følte seg 

godt informert.  

6.1.2 Diskusjon av funnene 

Både pasientene og ikke-pasientene var opptatt av at forskningen hadde nok deltakere for at 

forskningen skulle bli bedre. I tillegg ble det trukket fram at det må være nok forskere og 

bevilget nok penger. Det var viktig at pengene ble bevilget nøytralt, og at antall publikasjoner 

ikke ble sett på som det viktigste blant forskere. Det var også noen som foreslo en 

holdningskampanje for å ufarliggjøre forskningen, og for at samfunnet kunne bli bedre 

informert om hva forskningen fører til og at det er viktig å delta. I England ble det utført en 

kampanje for å undersøke hva allmennheten synes om regjeringen sitt initiativ care.data. 

Dette initiativet skulle muliggjøre deling av anonymiserte helsejournaler fra primæromsorgen 

og organisasjoner utenfor Englands nasjonale helsetjeneste. Dette initiativet ble stoppet på 

grunn av tap av offentlig tillit (Spencer et al., 2016). Dette viser at en holdningskampanje må 

gjøres forsiktig. Det må være fokus på at allmenheten ikke mister tilliten de har til forskerne, 

men heller øker tilliten og villigheten de har til å delta i forskning.  

Dele helsedata til forskning  

Personene ble spurt om hva de la i begrepet helsedata. Det var noen av pasientene som svarte 

på dette spørsmålet på en annen måte enn forventet, ved å nevne dataflyt, databaser og 

respekt, omsorg og trygghet. Som nevnt tidligere kunne det være bruken av ordet data som 

ble oppfattet feilaktig. Det kan også være at det er et ukjent begrep for de fleste, og dermed at 

det er vanskelig å tenke seg hva som ligger i begrepet før de får en forklaring på det. Alle 

ikke-pasientene svarte mer noe man vil forvente av et slikt spørsmål.  

Både pasientene og ikke-pasientene var positive til å dele helsedata til forskning. Ikke-

pasientene var derimot mer opptatt av å vite at kvaliteten på forskningen var god før de 
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deltok. Det betyr ikke at pasientene ikke var opptatt av dette, men det var færre som trakk 

fram at de var opptatt av personvern og etiske retningslinjer. Agoritsas et al. (2011) fant ut at 

godkjenning av en etisk komite var viktig for at de fleste ville delta. Noen var opptatt av det i 

min studie. Det ble kanskje ikke sett på som den fremste grunner for at de var villige til å 

delta, men noen var opptatte av at prosjekter var godkjent av etiske komiteer. Begge gruppene 

var i all hovedsak enige om at det er bra å dele helsedata til forskning, og at 

forskningsdeltakelse er viktig. Flere av ikke-pasientene ønsket informasjon om hva 

helsedataen ble brukt til og hvem som initierte prosjektet. I tillegg var seriøsiteten av 

prosjektet viktig, og at du ble behandlet med respekt. Det kan tenkes at hvis det er en kjent 

institusjon med et godt omdømme, så vil personer være mer villige til å delta, slik som Nobile 

et al. (2013) og Antonsen (2005) fant i sine studier. De fant ut at tillit til og omdømme til 

institusjonene var viktig for om personer ville dele helsedata med dem. En person var skeptisk 

til hva helsedataene som forskerne samlet inn ble brukt til. Det var et par ikke-pasienter som 

var usikre på om celleprøver de hadde avgitt var til forskning. Det viser at det er viktig at 

forskerne er transparente i forklaringen om hva helsedataene blir brukt til for at noen skal 

være villige til å delta. I tillegg må det være tydelig forklart om det de avgir blir brukt til 

forskning.  

Som vist i tabell 1 var det flere grunner som ble nevnt for å dele helsedata til forskning. Her 

vil jeg gå litt mer i dybden for å se om informantene har oppgitt grunner som ikke er nevnt i 

tidligere forskning, eller om forskningen kan støtte mine funn av årsaker til å dele helsedata til 

medisinsk forskning. En grunn som ble oppgitt for å delta i forskning var så enkelt som at hun 

var åpen for forskning. Det kan sies å bety at hun vil delta siden hun er positiv til forskning. 

En nevner også at hun bare er glad hun selv slipper å forske, men hun kan bidra. Ingen av 

disse grunnene er funnet i andre artikler i litteraturgjennomgangen. Dette ser jeg heller ikke på 

som konkrete grunner til å delta i forskning, det viser mer hvilken holdning de har til 

forskning. Grunner som kan bli regnet som altruistiske blir sammenfattet i en tabell nedenfor. 
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Altruistiske grunner for å delta i forskning 

- Føre til noe godt for andre  

- Yte tilbake  

- Det kan hjelpe andre om 10 år 

- Samfunnsansvar 

Tabell 3 Altruistiske grunner for å delta i forskning 

Dette viser at flere oppga altruisme som grunn for at de ville dele helsedata til forskning. 

Nobile et al. (2013) fant altruisme som en faktor for å delta i de fleste studiene i sin 

litteraturgjennomgang. Forfatteren fant også en følelse av gjensidighet knyttet til altruisme. 

Det ble også funnet i min studie hos personen som sier hun deltar for å yte tilbake siden hun 

får dyr behandling. Artikkelen av Agoritsas et al. (2011) anerkjenner altruisme som et motiv, 

men har ikke direkte undersøkt det. I begge gruppene ble en følelse av samfunnsansvar 

oppgitt som grunn for å delta. Dette vil jeg si at er en altruistisk grunn da de føler et ansvar for 

å hjelpe samfunnet. Antonsen (2005) fant i sin studie at det var den eldre gruppen som oppga 

grunner knyttet til samfunnsnytte, og at de så på det som en plikt å delta. Mine funn viser at 

det ikke kun er de eldre som føler et samfunnsansvar, da den yngste(30-årene) blant mine 

informanter sa at hun følte et ansvar for å hjelpe andre. Altruisme ble også funnet i en studie 

utført av Antonsen (2005). Han fant i sin studie om helseundersøkelser at egennytte og bidrag 

til forskning var de viktigste grunnene til at flest deltok i helseundersøkelser. Han sa at 

altruistiske motiver kan være like viktig for noen som egennytte. I denne studien ble nesten 

det motsatte funnet. De fleste var positive til å dele helsedata til forskning av altruistiske 

grunner og for å bidra til forskning. Som nevnt tidligere er det en mulighet at egennytte er en 

viktigere motivasjon, siden de får en helsesjekk, i helseundersøkelser enn annen medisinsk 

forskning. Derfor er det troverdig at egennytte ikke blir nevnt av så mange i min studie. 

Deltakelse i biobankforskning gir som regel ingen personlige fordeler, da det ikke er fokuset i 

denne type forskning. Nobile et al. (2013) fant i nesten alle studiene at deltakerne forventet en 

form for fordel. Det kunne enten være i form av en personlig fordel eller en fordel for andre. 

Fordeler for andre er knyttet til altruistiske grunner, men en personlig fordel kan være som en 

nevnte at hun hadde et ønske om at forskerne skulle komme videre på hennes kreftform. 

Antonsen (2005) fant i sin artikkel at bidrag til forskning var en av de fremste grunnene til at 
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personer deltar i helseundersøkelser. At personer deltar fordi de ønsker å bidra til forskning 

ble også funnet i min studie. Under vil jeg sammenfatte alle grunnene som går under bidrag til 

forskning i en tabell.  

Bidrag til forskning 

- Forskning får verden framover 

- Forskningen bidrar til at noe blir bedre  

- Forskning fører til at ting går framover 

- Utvikler nye kunnskaper/utvikle 

kunnskap 

Tabell 4 Bidrag til forskning som grunn for å delta 

Nobile et al. (2013) fant ut at flere deltakere var veldig optimistiske til framgang i forskning 

og vitenskap. I min studie ble framgang i forskning funnet som en av de viktigste grunnene til 

å delta i forskning. Informanter fra begge gruppene så på egen interesse, engasjement for, 

oppfattet nytteverdi og betydning av forskningsprosjektene som del av grunnlaget for å delta. 

Det var bare en artikkel som var inne på dette tema, men ikke som en grunn til å delta i 

forskning. Antonsen (2005) fant i sin artikkel at det kunne være en sammenheng mellom 

bidrag til forskning som motivasjon for å delta og kjennskap til hvordan forskningen har en 

nytteverdi. I min studie ble nytteverdi i tillegg til de andre som ble nevnt funnet som 

frittstående grunner til at noen sier de vil delta i forskning. Tillit til myndighetene og 

forskerne ble funnet som en grunn til å delta i min studie. Nobile et al. (2013) fant også i sin 

litteraturgjennomgang at tillit var en faktor for deltakelse, og underbygger derfor mitt funn om 

at tillit er en grunn for å delta. Tillit til forskerne og at de gjør den jobben de skal, har blitt 

nevnt flere ganger i forbindelse med andre spørsmål i intervjuene i min studie. Det viser at 

selv om det bare er en person som oppga tillit som en grunn for at hun deltar, så kan det være 

flere som er opptatt av å ha tillit til forskerne. Den siste grunnen som blir oppgitt er at 

forskningen er seriøs. Seriøs forskning blir beskrevet som at det er sikkert, at det er etiske 

retningslinjer for hva som er godkjent forskning og at man blir behandlet med respekt. I 

tillegg blir det nevnt at det må skje i ordnede former. Det betyr at det må være opplyst hvem 

som skal bruke materialet og hva det skal brukes til. Dette viser igjen at det er viktig at 

forskerne er tydelige i sine forklaringer om forskningsprosjektet. Bruken av etiske komiteer 
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ble funnet som den fremste faktoren i Agoritsas et al. (2011) sin studie. Mine funn 

underbygger at etiske komiteer som godkjenner forskningsprosjekter er viktig for at noen vil 

dele helsedata til forskning. Bell et al. (2014) fant i sin studie at personer med kroniske eller 

progressive sykdommer var mer villig til å dele helseinformasjon. Trauth et al. (2000) fant 

derimot ut at egen sykdom ikke økte villigheten til å delta. I min studie var det de færreste 

som nevnte forbedring av egen sykdom som eneste grunn til å delta. Det tyder på at egen 

sykdom ikke er den viktigste grunnen til at pasientene deltar, og ikke nødvendigvis er en 

grunn for at noen er mer villig til å delta. Trauth et al. (2000) fant i sin studie at villighet til å 

delta sank med alder. I min studie ble ikke dette funnet da alle var positive til å dele helsedata 

til forskning. Før mitt funn kan være av betydning må det gjøres en undersøkelse med flere 

deltakere, og et mer representativt utvalg. Grunner som informantene oppga for at de vil dele 

helsedata til forskning blir presenter i en tabell nedenfor.  

Grunner for å dele helsedata til forskning 

- Bidrag til forskning (13 av 15) 

- Altruistiske grunner (8 av 15) 

- Seriøs forskning (5 av 15) 

- Egennytte (2 av 15)  

- Forskningen har en nytteverdi (1 av 15) 

- At forskningsprosjektet hadde en betydning for personen (1 av 15) 

- Egen interesse for forskningsfeltet (1 av 15) 

- Engasjement for forskningsprosjektet (1 av 15) 

- Tillit til myndighetene og forskerne (1 av 15) 
Tabell 5 De viktigste grunnene for å dele helsedata til forskning i synkende rekkefølge 

Halvparten av pasientene synes ikke at helsedata var så sensitivt. Som grunn for dette trekker 

de fram at de ikke har noe å skjule og at det er anonymt. Det kan være en mulighet her at noen 

ville synes det var mer sensitivt hvis det ikke var anonymt, og dermed ikke ville delt 

informasjonen. Antonsen (2005) fant i sin studie at personer som har tillit til at informasjonen 

blir behandlet konfidensielt er mer villige til å dele sensitiv informasjon. Mine funn støtter 

dette ved at flere ikke oppfattet helsedata som så sensitivt siden det blir anonymisert. Bell et 

al. (2014) og Whiddett et al. (2006) sine studier støtter også at villigheten til å dele helsedata 

er større hvis informasjonen er anonym. En pasient trakk fram at det ville være avhengig av 

konteksten om det var sensitivt å dele. Det ville ikke være sensitivt å dele når det var av 



83 
 

medisinske grunner. En synes det er sensitivt, og uttrykker bekymring over at det er mulig for 

uvedkomne å få ta i informasjonen hvis de vil. En av ikke-pasientene sier at det er veldig 

sensitivt, og trekker også fram en bekymring for at informasjon kan komme på avveie. Tre 

andre sier derimot at det er grader for hva som er sensitivt. At det ville vært mer sensitivt dele 

psykiatri. Pasientene var ikke veldig skeptiske til å dele helsedata til forskning. Det var 

skepsis til å dele informasjon som pasienten ikke så på som relevant, og en ville ikke dele alt, 

men delt alt av helsedata så lenge det var etisk. Det var skepsis både blant pasientene og ikke-

pasientene til å dele personnummer. Ikke-pasientene trakk fram at det ville vært vanskeligere 

å dele psykisk helse, vekt, informasjon knyttet til livsstil og lidelser knyttet til 

medisinmisbruk. En person ville satt begrensninger på å dele personlige forhold, og på den 

måten utlevere andre personer. Bell et al. (2014) fant i sin studie at deltakerne var mindre 

villige til å dele informasjon knyttet til misbruk av rusmidler, sykdommer relatert til seksuell 

helse og sykdommer relatert til mental helse. Whiddett et al. (2006) fant også at personer var 

mer motvillige til å dele mer personlig informasjon. Dette samsvarer med funnene i min 

studie.  

 

Halvparten av pasientene kunne ikke komme på noe negativt med forskning eller noen 

grunner til å si nei til å delta. Dette ble begrunnet med at de ikke hadde noe å skjule, og at det 

var viktigere å delta enn å være redd for å prøve. Derimot kunne alle ikke-pasientene komme 

på noe negativt med forskning eller noen grunner til å si nei. Begge gruppene sine meninger 

ble presentert i tabell 2. Her vil noen av grunnene til å si nei eller negative trekk ved forskning 

bli diskutert. Det som ikke blir tatt med her, har blitt kommentert andre steder i diskusjonen. 

Noe som begge gruppene nevner som negativt er at informasjon kan misbrukes og at den kan 

komme på avveie. Dette er en bekymring for flere. I tillegg kan det sies at alle som har 

bekymringer angående trekk ved forskningen, vil som Nobile et al. (2013) fant gjøre en 

personlig vekting av ulemper opp mot fordeler. Personlig kjennskap til forskeren ble trukket 

fram av en ikke-pasient som en grunn til å si nei til forskning. Dette kan være avhengig av 

hvor sensitivt personen oppfatter forskningen for at kjennskap til forskeren er av betydning. 

Det ble nevnt av et par at det var negativt hvis forskning går utover andre. Her mener de hvis 

opplysninger om andre personer i familien eller nært kjennskap blir utlevert siden de deltar i 

forskning. Det er også noen som vil si nei til useriøs forskning og hvis de har liten tro på 

forskningsprosjektet. Useriøs forskning er det forhåpentligvis lite av da Norge har etiske 
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komiteer som bestemmer hva som er godkjent forskning. Det var også en ikke-pasient som 

nevnte oppdragsforskning som skummelt siden det var mulig å presentere bare de resultatene 

de ønsket at ble funnet. I forbindelse med dette nevnte hun en sak knyttet til amalgam, hvor 

noen av resultatene hadde blitt underkommunisert. Dette viser at hun har en negativ holdning 

til oppdragsforskningen siden hun gjennom media har fått et dårlig inntrykk. Den samme 

personen nevner noen andre eksempler på useriøs forskning, og hvordan det har ført til 

strengere krav til forskningen i Norge. Det at kravene til forskningen har blitt skjerpet gjør at 

hun føler det er trygt. Dette viser at det er mulig at personer fortsatt har tillit til norske 

forskere siden kravene har blitt strengere, selv om de gjennom media har fått inntrykk av at 

det har skjedd useriøs forskning tidligere. Denne tilliten kan komme av at hun har sett at 

kravene har blitt strengere etter saker med useriøs forskning. Det var også en person som var 

bekymret for om det ble samlet inn mer informasjon enn nødvendig, og da føles det ikke 

trygt. Det er mulig at denne personen vil føle seg tryggere på at det blir samlet inn nødvendig 

informasjon hvis det er tydelig forklart hva den innsamlede informasjonen brukes til. Funnene 

knyttet til negative ting ved forskning eller grunner for å si nei til deltakelse blir presentert og 

sortert i en tabell nedenfor.  

Grunner til å si nei eller negative trekk ved forskning 

- Informasjon kan bli brukt negativt/misbrukt (4 av 15) 

- Informasjon kan bli stjålet/data på avveie (4 av 15) 

- Useriøs forskning (2 av 15)  

- Dårlig timing på når de ble spurt om å delta i forskning (2 av 15) 

- Forskningen går ut over andre (2 av 15) 

- Kommersielle delen ved medisinutvikling (1 av 15) 

- Store avkrysningsundersøkelser (1 av 15) 

- Personlig kjennskap til forskeren (1 av 15) 

- Liten tro på prosjektet (1 av 15) 

- Det blir samlet inn mer informasjon enn nødvendig (1 av 15) 
Tabell 6 De viktigste oppgitte grunnene til å være negativ til å delta i forskning 

Å dele helsedata med andre aktører enn helsevesenet ble sett på som negativt for de fleste. Det 

var noen som trakk fram at de hadde dårlige erfaringer med forsikringsselskaper, og noen som 

trakk fram at de var negative siden det da ble gjort av kommersielle grunner. Dette funnet blir 

støttet av Bell et al. (2014) sitt funn om at villighet til å dele informasjon minsket når det var 
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av kommersielle grunner. Det er mulig at det er en sammenheng mellom en dårlig erfaring 

med en aktør fører til at de da får en negativ holdning. Det var en ikke-pasient som trakk fram 

at hun var skeptisk til å dele med andre enn helsevesenet. Dette gjelder ikke helseforskning, 

det er hun positiv til. Det var to stykker som var positive, hvis det kunne hjelpe andre eller 

utvikle medisiner. Det at de fleste er negative til å dele helsedata med andre aktører er støttet 

av funnene i Patil et al. (2016), Whiddett et al. (2006), Spencer et al. (2016), Nanibaa'A et al. 

(2016) og Teknologirådet (2017) sine studier.  

Type forskningsprosjekt  

Pasientene var for det meste positive til å delta i forskning som innebar en mer aktiv 

deltakelse, enn for eksempel bare å dele en blodprøve. Det ble oppgitt samme grunner som 

har blitt nevnt tidligere for å delta i forskning, at det fører til noe bra for pasienten og hvor 

emosjonelt investert du var i forskningsprosjektet. I tillegg ble det nevnt at det var avhengig 

av hvor tidkrevende det er og at forskerne tok hensyn til deltakerens arbeidssituasjon og 

planer. Det viser at de fleste er positive til å delta hvis det passer inn i timeplanen. Antonsen 

(2005) fant i sin studie at praktiske problemer var den mest avgjørende faktoren for 

deltakelse, herunder ble tidsbruk nevnt. Dette viser at praktiske problemer kan være en 

hindring for at noen deltar i forskning når dette krever at du må møte opp og gjøre noe aktivt 

knyttet til forskningsprosjektet. Blant ikke-pasientene var det en større negativ holdning til 

aktivitetsmålere og skjemaer de måtte fylle ut. Det var en som var veldig negativ til å fylle ut 

skjemaer, og som antakeligvis ikke ville deltatt hvis det måtte gjøres. En pasient hadde 

erfaring med å fylle ut skjemaer. Hun ble lei av å fylle ut skjemaer, men ville gjort det hvis 

det hadde en nytteverdi. Det var derimot en pasient som også sa at hun ikke var interessert i å 

fylle ut store skjemaer, da det var veldig tidkrevende. Agoritsas et al. (2011) fant ut i sin 

studie at nødvendigheten av å fylle ut et skjema ikke hadde noen innvirkning på deltakelse. 

Funnene fra min studie viser at store skjemaer kan være en grunn til at noen sier nei til å delta 

i forskning, da det blir sett på som veldig tidkrevende.  

  

Det var både positive og negative holdninger til å delta i legemiddelutprøving. Over 

halvparten av pasientene var positive. De fleste ikke-pasientene var derimot negative til å 

delta i legemiddelutprøving. Agoritsas et al. (2011) fant ut at bruk av placebo hadde en 

negativ innvirkning på villighet til å delta. Forfatterne forklarte at en av grunnene til denne 
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negative holdningen var at bruk av placebo i forskning ikke var fullstendig forstått. Dette kan 

være et tema som det kan være verdt å forske mer på. Om holdning til deltakelse i 

legemiddelutprøving kan være knyttet til forståelse av aspekter ved forskningen. Det er flere 

av pasientene som nevner det at det kanskje var annerledes hvis de hadde hatt en sykdom og 

hvis det kunne være en sjanse til å leve videre. En ikke-pasient var positiv til å delta hvis det 

hadde feilet henne noe. Det viser at holdningene er knyttet til at de ikke har en sykdom som 

de trenger behandling for. Det kan derfor være mulig at holdningene ville vært annerledes 

hvis de hadde hatt en sykdom og trengte behandling. Trauth et al. (2000) fant ut i sin studie at 

noen forutsetter sin beslutning som avhengig av at de har en sykdom. Det er det som blir sett 

her i mine funn også. En var positiv og hadde tidligere hatt en positiv erfaring med å prøve ut 

et legemiddel. En annen pasient hadde en dårlig erfaring med å teste ut en ny cellegift og var 

negativ til å delta i legemiddelutprøving. Dette viser igjen at det kan være en sammenheng 

mellom opplevelse og villighet til å delta. En negativ opplevelse kan føre til at du ikke vil 

delta i framtiden, mens en positiv opplevelse vil gjøre at det kan være lettere å si ja. Agoritsas 

et al. (2011) og Nobile et al. (2013) sine funn støtter at det er en sammenheng mellom 

opplevelser og erfaringer og villighet til å delta. Negative holdninger ble begrunnet med at 

legemidler påvirker kroppen direkte og en generell skepsis til bruk av legemidler. 

Informasjonssikkerhet  

Det er bare noen av pasientene som sier at informasjonssikkerhet er viktig for dem, mens alle 

ikke-pasientene er opptatt av det. Det er en pasient som forteller at informasjonssikkerheten er 

så bra som den kan være per dags dato, og to sier at man må bare stole på at det blir gjort 

riktig. Dette kan bli sett på at de tror at informasjonen ikke er fullstendig sikker, men at det 

ikke er et hinder for at de deltar. Dette viser at de gjør en veiing av ulemper opp mot fordeler, 

som Nobile et al. (2013) fant i sin studie var en del av beslutningsprosessen for å delta i 

befolkningsbiobankstudier. Spencer et al. (2016) fant i sin studie at de fleste respondentene sa 

at de altruistiske fordelene oppveide risikoene. Dette blir sett i mine funn også, at det er noen 

som ser flere fordeler enn ulemper med å delta. Det er også en pasient som sier at hvis noen 

virkelig vil ha informasjonen, så vil de få tak i den med hacking. Denne pasienten sier at dette 

likevel ikke er et hinder for å delta. Det er noen pasienter og to ikke-pasienter som uttrykker 

tillit til at forskerne bevarer sikkerheten, og at informasjonssikkerheten er bra. Patil et al. 

(2016) fant i sin studie om allmennheten sine preferanser for lagring, tilgang til og deling av 

elektronisk helseinformasjon at landene som hadde minst bekymringer til personvern var 
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Sverige, Danmark og Slovenia. Siden Norge ikke er en del av EU var de ikke med i denne 

undersøkelsen. Det kan tenkes at Norge vil være på samme side som sine naboland, Sverige 

og Danmark, og ikke vil vise så høy bekymring for personvern. Min studie viser derimot at 

det er en del som har bekymringer for personvernet, og at dataene kan komme på avveie. Hvis 

det ble gjort en større studie kan det hende at bekymringene for mangelfullt personvern ikke 

er så store, samtidig som det kan hende at befolkningen i Norge har større bekymringer 

knyttet til personvern. I de siste årene har det vært flere saker om at andre har fått tilgang til 

personopplysninger fra det norske folk, som kan ha minsket tilliten til personvernet og 

informasjonssikkerheten. Det har vært blant annet vært saken om Æ-appen (Lekanger, 2017), 

saken om at utenlandske IT-arbeidere fikk tilgang til sensitive pasientdata (Remen & Tomter, 

2017) og at pasientsystemet, MinJournal, ble stengt etter innbrudd i datasystemene til Helse 

Sør-Øst (Didriksen, 2018).  

Informasjonsbehov 

Halvparten av pasientene og en ikke-pasient sier at det ikke var så viktig at de får så mye 

informasjon om hva prøvene ble brukt til. Nobile et al. (2013) forklarer en slik holdning med 

at deltakerne har tillit til forskerne, og dermed har lite behov for mye informasjon. Grunner 

som ble trukket fram var at det ikke kostet deg noe, at det kunne føre til noe godt og nyttig, og 

at det utviklet faget. Nobile et al. (2013) fant ut at ulempen ved å delta i biobankstudier ble 

sett på som liten. Mine funn underbygger dette. I tillegg fant de ut at deltakerne hadde en 

sterk tro på framgang i forskning og vitenskap. Det fant jeg her også ved at personer sa at det 

kunne utvikle faget og kunne føre til noe godt og nyttig. Spesifikk informasjon som personene 

ønsket var hvem som skulle bruke det og hva det skulle brukes til. I tillegg til at det ble brukt 

etisk og innen område for tillatelsen. En ikke-pasient trekker fram at hun føler det er trygt 

siden Norge er strenger på hva som er godkjent forskning. Dette underbygger Agoritsas et al. 

(2011) sitt funn om at høyere villighet var knyttet til at prosjekter var godkjent av en etisk 

komite. Det er et par stykker som uttrykker bekymring for at informasjonen ikke er tilpasset 

deres nivå. Dette viser at det er et behov for at informasjonen forklares med et enkelt språk, 

og tilpasset at det ikke er fagfolk som skal lese det. 

 

Det er ifølge Helseforskningsloven § 14 (2009) et krav at deltakerne får jevnlig informasjon 

om prosjektet som følge av at de skrev under et bredt samtykke. Fra eksempelet på 
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samtykkeskjema i vedlegg 4 står det at pasientene kan ta kontakt hvis de vil vite mer detaljer 

om hvor deres helseopplysninger har blitt brukt. Det står også at de skal motta informasjon 

om bruken av det brede forskningsregistret og forskningsbiobanken. Det var ingen av 

pasientene som sa at de hadde mottatt noe spesifikk informasjon om hva prøvene hadde blitt 

brukt til. Det kan bety at forskerne må bli flinkere til å informere deltakerne. Det kan også 

være at det ikke har blitt brukt til noen prosjekter enda, da det er usikkert på om alle nettopp 

hadde skrevet under et bredt samtykke eller om de hadde gjort det tidligere.   

Pasientene hadde blandede meninger om de synes at de fikk god nok informasjon forut for 

samtykket de skrev under. En hadde et ønske om at antall blodprøver kunne bli opplyst. Det 

var en person som trekker fram at det var god nok informasjon i forhold til at det ble nok å 

lese og at det kunne holdt med ett ark. Hun sier også at dette kan være fordi hun var sliten i 

hodet og at hun ventet på en dag hun gruet seg til. En annen pasient trekker fram at det var 

vanskelig å få med seg alt siden hun var følelsesmessig påvirker av å få vite om sykdommen. 

Selv om begge to var positive til å delta for å hjelpe andre, viser det en problematikk rundt 

tidspunktet for når pasientene blir spurt om å delta i forskning. Hvis følelsestilstanden kan 

gjøre at du ikke får med deg all informasjonen, så kan det stilles et spørsmål om det er 

forsvarlig og etisk å spørre dem i denne situasjonen. En av dem nevnte at det var bra at hun 

også fikk informasjonen muntlig. Det kan være riktigere at alle får forespørselen når de er 

hjemme først, slik at de har tid til å ta stilling til det i egne omgivelser. Og i tillegg at det er 

det blir tilbydd muntlige forklaringer til de som ønsker. Det var en annen som nevnte at hun 

synes prosessen med å bli spurt gikk litt fort, som også kunne sette pris på å få det hjemme 

først. Ikke-pasienten sa at hun følte seg utvalgt og derfor veldig ivrig på å delta. Det at en 

person føler seg utvalgt kan også regnes som en grunn til å delta i forskning. Det var et par 

stykker som skrev under fordi de ikke så noen grunn til å ikke delta. Dette kan underbygger 

igjen det Nobile et al. (2013) fant om at ulempen ved å delta i biobankstudier ble oppfattet 

som minimal. Personene her oppfattet at det ikke var noen ulemper knyttet til å delta.  

6.2 Samtykke 

I underkapittel 6.2.1 vil en oppsummering av funnene knyttet til samtykke bli presentert, før 

en diskusjon av funnene følger i 6.2.2.  



89 
 

6.2.1 Oppsummering av funnene 

Ingen av pasientene som ble spurt hadde hørt om bredt samtykke. Fra ikke-pasientene som ble 

spurt om det var det en som sa hun hadde hørt om det. Fire av pasientene ble spurt om det 

kunne ha vært et bredt samtykke de skrev under. En person sa hun aldri hadde skrevet under 

et samtykke, og de tre andre sa at det kunne ha vært et bredt samtykke de skrev under på.  

Elektronisk samtykke 

Halvparten av pasientene er negative til at samtykke kan bli gjort elektronisk. De begrunner 

dette med at de foretrekker papir og at det ble lite menneskekontakt hvis alt ble elektronisk. 

De nevner også lite erfaring med bruk av internett eller datamaskin, og at nettet ikke har like 

god dekning over hele landet. Cirka halvparten av pasientene er positive til at samtykke kunne 

bli gjort elektronisk. Grunner som ble gitt for dette var at det må effektiviseres og at det er 

like trygt som papir. En person sier at det blir verre for eldre folk, men ser at det er der 

framtiden ligger. Av de fire ikke-pasientene som ble spurt om hva de synes om at det kan bli 

gjort elektronisk var de fleste positive. Grunner som ble trukket fram var at posten ikke var 

noe sikrere, ved at post kan komme på avveie. En ikke-pasient var skeptisk til en elektronisk 

løsning på grunn av frykt for misbruk, men trekker fram at posten også kan være usikker.  

Holdninger til samtykkemodeller  

Alle pasientene hadde en positiv holdning til bruk av bredt samtykke. En av dem var positiv 

til det brede samtykke hvis du hadde muligheten til å reservere deg for enkeltprosjekter. Tre 

av pasientene var positive til et bredt samtykke i motsetning til et spesifikt samtykke. Grunner 

som ble nevnt var at spesifikt ville vært snevert og tungvint. Blant ikke-pasientene var tre 

positive til et spesifikt samtykke, mens to var positive til et bredt samtykke. At det å kunne 

unngå unødvendige prøver og at de slapp å bli spurt om å delta hele tiden var gode ting ved et 

bredt samtykke. Grunner for at spesifikt samtykke ble foretrukket var at det var greiere å 

skjønne hvorfor du var plukket ut og hva materialet skal brukes til, og at det er en fordel å 

kunne godkjenne hvert prosjekt.  
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6.2.2 Diskusjon av funnene 

Samtykkeskjema blir skrevet under for å vise at personer godtar å delta i helseforskning. 

Denne oppgaven har tatt for seg to samtykkemodeller, bredt samtykke og spesifikt samtykke. 

Løsningen «Levende Samtykke» presenterer bruken av et bredt samtykke for å dele biologisk 

materiale og kliniske opplysninger. Det var ingen av gruppene som hadde hørt om begrepet 

bredt samtykke før, bortsett fra en ikke-pasient som sa hun hadde hørt om det. Alle pasientene 

hadde skrevet under et bredt samtykke til å dele biologiske prøver og opplysninger til 

kreftforskning. Dette var en forutsetning når pasientene ble plukket ut til intervjuene. Et 

eksempel på et slikt samtykke er presentert i vedlegg 4. Det er forståelig at pasientene ikke 

har hørt om bredt samtykke, da dette begrepet ikke ble brukt i samtykkeskjemaet. Siden bredt 

samtykke ikke ble brukt i samtykkeskjema, og hvis det ikke ble nevnt i samtalen pasientene 

kunne ha med sykehusansatte om forskningen, gir det mening at pasientene ikke har hørt om 

bredt samtykke. I samtykket står det at de samtykker til kreftforskning og at prøver de avgir 

senere kan bli brukt til godkjente forskningsprosjekter. Dette viser at samtykket er et bredt 

samtykke selv om begrepet ikke ble brukt. Min definisjon av bredt samtykke som ble brukt i 

intervjuene, var at materiale og opplysninger kunne bli brukt i all framtidig forskning innen et 

spesifikt område. Det var fire pasienter som ble spurt om de tror det kunne vært et bredt 

samtykke de skrev under etter at de fikk en forklaring på det i intervjuet. Tre av dem sa det 

kunne være det. En av de tre sa imidlertid at hun har samtykket til et bredere samtykke enn 

det hun oppfattet, men hun godtar det ved at hun vet hun har muligheten til å si nei. Det at de 

gjenkjenner trekk fra det de ble fortalt under intervjuene om bredt samtykke og 

samtykkeskjemaet de skrev under til kreftforskning, kan vise at de har forstått hva de har 

skrevet under på. Derimot når en av pasientene sier at hun aldri har skrevet under et samtykke 

kan det vise at ikke alle er bevisst på hva de har skrevet under på. Dette er et problem når det 

kommer til samtykke. Personer burde være bevisste på hva de signerer, ellers så må det 

vurderes om det faktisk er et gyldig samtykke. For at det skal være et gyldig samtykke skal 

pasienten forstå hva hun har samtykket til og forstå alle konsekvensene av å samtykke. Det at 

pasienten da sier at hun ikke har skrevet under på et samtykke før er problematisk. Det kan 

være som nevnt tidligere at hun har glemt det, men det er umulig å vite uten å spørre 

pasienten igjen med en kopi av det hun skrev under på.  
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Elektronisk samtykke  

Cirka halvparten av pasientene var positive til at samtykke kunne bli håndtert elektronisk. De 

fleste ikke-pasientene var også positive til at det kunne bli gjort elektronisk. Pasientene 

trekker ikke fram andre grunner enn ikke-pasientene, annet enn at en elektronisk løsning vil 

effektivisere håndteringen av samtykke. Begge gruppene trekker fram grunner knyttet til at 

papir ikke er sikrere, ved at post kan komme på avveie. Det er litt overraskende at det bare er 

en person som trekker fram at det vil effektiviseres som grunn til å være positiv, mens resten 

fokuserer på at det foregår på papir og via post. Det viser at fokuset til de fleste som var 

positive var bare at de ikke ville at det skulle skje via post. Halvparten av pasientene var 

negative eller skeptiske til en elektronisk løsning. En av disse var i 50-årene og resten var 

over 70 år. Det er å forvente at de eldre er negative til å gjøre det elektronisk, da de fleste 

kanskje ikke er drevne med data. Mine funn viser at det ikke kun er de eldste som har en 

negativ holdning til at samtykke kan bli håndtert elektronisk. En pasient oppgir at mangelfull 

internettdekning er grunnen til at hun er skeptisk til en elektronisk løsning. Hvis det hadde 

vært god dekning i hele landet, så hadde hun vært mer positiv til at samtykke kan håndteres 

elektronisk. En annen person er negativ siden det blir lite menneskekontakt hvis alt blir gjort 

elektronisk. Denne personen viser ved dette utsagnet at hun ikke er imot alt elektronisk. Det 

kan derfor tenkes at hun kanskje kunne signert elektronisk hvis det ble gjort på sykehuset, 

sammen med en sykehusansatt slik at det fortsatt var litt menneskekontakt. Jeg vil tro at det å 

signere elektronisk kan forenkle arbeidsprosessen for forskerne ved at samtykke kan lagres 

direkte til samtykkeregisteret uten å måtte skannes først, og at elektronisk signatur derfor er 

ønskelig. En ikke-pasient er derimot skeptisk til en elektronisk løsning siden hun er redd for 

misbruk, men trekker fram at posten heller ikke er sikker. Denne personen ville kanskje vært 

mer positiv til en elektronisk løsning hvis hun ble fortalt hvordan sikkerheten ivaretas. Dette 

viser at det er ting som kan gjøres for at flere skal bli positive til at samtykke kan bli håndtert 

elektronisk. I delkapittel 6.3 vil holdninger til den elektroniske løsningen «Levende 

Samtykke» presenteres, og dette temaet vil utdypes mer. 

Holdninger til samtykkemodeller  

Alle pasientene og to av ikke-pasientene er positive til et bredt samtykke framfor et spesifikt. 

Det kan tenkes at årsaken til at alle pasientene er positive til et bredt samtykke, er at de har 

skrevet under på det før. Det er derfor mulig at pasientene sine meninger ikke er 

representative for noen som ikke har erfaring med bredt samtykke. Noen pasienter sier at et 
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spesifikt samtykke ville vært tungvint og snevert. Det var også en pasient som sa at hun 

foretrakk bredt samtykke for da kunne profesjonelle vurdere nytten av materialet, isteden for 

at hun selv skulle prøve å gjøre det. Det var også en ikke-pasient som sa at ved å bruke et 

bredt samtykke, så slipper man å bli spurt om å delta hele tiden og at det kunne unngå 

unødvendige prøver. Dette viser at det er noen som synes det er bra at noen andre bestemmer 

hvilke prosjekter som blir godkjent og som dermed kan bruke materiale deres. I tillegg til at 

flere ikke ønsker å bli spurt gjentatte ganger om å delta i forskningsprosjekter. En person var 

positiv til spesifikt samtykke siden det gir mulighet til å godkjenne hvert prosjekt. Det kan 

tenkes at hun ville vært mer positiv til bredt samtykke hvis løsningen «Levende Samtykke» 

var på plass. I denne løsningen skal det være mulig å «godkjenne» hvert prosjekt ved at du har 

to uker på å reservere deg for å delta i spesifikke prosjekter. At det var kontrollkomiteer og at 

informasjonsplikten ble overholdt ble trukket fram som viktig.  

 

Bell et al. (2014) fant i sin studie at personer kanskje ikke ønsker et bredt samtykke, men 

heller en modell hvor de kan skreddersy sine preferanser for hvilke deler av helsedataene som 

blir delt. Funnene i min studie underbygger ikke dette, og derfor kan ikke alle Bell et al. 

(2014) sine funn overføres til min studie. Nanibaa'A et al. (2016) fant ut i sin 

litteraturgjennomgang at mange personer ikke foretrakk bredt samtykke når de hadde andre 

valg. Funnene i min studie viser heller det motsatte. Flere ønsker et bredt samtykke framfor et 

spesifikt. Mine funn kan ikke overføres til hele Norges befolkning på grunn av et lite utvalg 

og at alle er kvinner. Det kan verdt å gjøre en større studie med flere deltakere som 

undersøker funnene fra Bell et al. (2014) og Nanibaa'A et al. (2016), og om en slik studie 

støtter eller motsier resultatene. Begge disse studiene er utført i USA, og det er derfor mulig at 

den norske befolkningen har andre holdninger enn befolkningen i USA. 

 

Steinsbekk et al. (2013) sin artikkel som tar opp bredt samtykke versus dynamisk samtykke i 

biobankforskning. De tar opp seks påstander om hvorfor dynamisk samtykke er bedre enn 

bredt samtykke. Forfatterne prøver deretter å motbevise dette, og konkluderer med at bredt 

samtykke kan brukes. Her vil funnene i denne studien relateres til de seks påstandene, for å se 

om funnene underbygger eller ikke underbygger det forfatterne sier. Den første påstanden er 

at dynamisk samtykke respekterer en deltakers autonomi mer enn bredt samtykke. Forfatterne 



93 
 

påpeker at ved å bruke en dynamisk samtykkemodell vil deltakerne bli spurt om hvert eneste 

nye prosjekt. De vil bare bli spurt om nye samtykker i den brede modellen hvis det er av ikke-

trivielle grunner. Mine funn viser at de færreste ønsket et spesifikt samtykke framfor et bredt 

samtykke. I tillegg var det en som sa at hun heller ville legge det i hendene til etiske komiteer 

å bestemme hvilke prosjekter som kan bruke materiale, og en som sa at hun synes et bredt 

samtykke var bra for da slapp du å bli spurt om å delta hele tiden. De fleste informantene i 

denne studien ønsker et bredt samtykke, og derfor underbygger det forfatterne sine meninger 

om punkt 1. Punkt 2 er at modellen for dynamisk samtykke holder deltakerne bedre informert 

enn bredt samtykke. Som nevnt av forfatterne er det gitt av loven at deltakere skal bli 

informert. Derfor skal et bredt samtykke også holde deltakerne informert. Ved å bruke 

løsningen «Levende Samtykke» vil det være lettere å holde deltakerne informert, og jeg vil si 

at «Levende Samtykke» ligner en dynamisk samtykkemodell her. Punkt 3 er at flere vil delta i 

biomedisinsk forskning basert på en dynamisk samtykkemodell. Steinsbekk et al. (2013) sier 

at ved å bli spurt om samtykke for hvert prosjekt så føler kanskje noen at de ikke strekker til, 

at de ikke har nok kompetanse eller kunnskap. De sier også at noen vil sette pris på å være 

mer involvert. Mine funn underbygger begge disse påstandene. Det er som sagt noen som vil 

gi ansvar til etiske komiteer og noen som heller vil godkjenne hvert prosjekt selv. Løsningen 

«Levende Samtykke» tar hensyn til begge disse holdningene. Ved å bruke en opt-out strategi 

heller enn opt-in som forfatterne beskriver, vil personer som ønsker å «godkjenne» hvert 

prosjekt kunne gjøre det ved å få varsler hver gang et nytt forskningsprosjekt ønsker å bruke 

helsedataene deres. Punkt 4 er at dynamisk samtykke er bra siden det overfører kontroll til 

deltakerne, og setter deltakeren i sentrum av biobankstyringen. Mine funn kan hverken 

underbygge eller ikke underbygge dette siden det ikke har blitt undersøkt i studien. Punkt 5 er 

at dynamisk samtykke er bra siden det overfører etisk ansvar fra komiteer til deltakere. Som 

det tidligere har blitt nevnt setter noen pris på at det er etiske komiteer som godkjenner 

prosjektene. Flere har også sagt at de er trygg på forskning og stoler på forskerne, siden Norge 

har etiske komiteer. Punkt 6 er at en strategi for dynamisk samtykke er nødvendig for å 

aktivere returneringen av forskningsresultater og tilfeldige funn til pasienter på en enkel og 

skreddersydd måte. Forfatterne ser ikke på det som bra at individuelle resultater skal ha fokus 

i biobankforskningen. Fra tidligere i diskusjonen i 6.1.2 er egennytte nevnt veldig sjeldent, og 

det er ikke trukket fram som eneste grunn til at en person vil delta i medisinsk forskning. 

Mine funn viser at det ikke er et fokus på individuelle helsefordeler, og det er ingen som har 

nevnt det som viktig. Flere av mine funn støtter det Steinsbekk et al. (2013) presenterer i sin 
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artikkel om at en bred samtykkemodell er en god løsning for biobankforskning. Forfatterne 

sier at den brede samtykkemodellen kan forbedres med noen av kommunikasjonsstrategiene 

fra modellen for dynamisk samtykke. Dette vil jeg si har blitt gjort i løsningen «Levende 

Samtykke», ved at det skal bli lettere å informere deltakerne. Det skal også gi generelle 

resultater fra forskningsprosjekter tilbake til deltakerne og deltakerne skal få muligheten til å 

reservere seg for studier. 

6.3 Holdninger til «Levende Samtykke»  

I underkapittel 6.3.1 vil en oppsummering av funnene knyttet til løsningen «Levende 

samtykke» bli presentert, før en diskusjon av funnene følger i 6.3.2.  

6.3.1 Oppsummering av funnene 

De fleste av pasientene hadde hørt om MinJournal før, men bare tre av dem hadde logget inn 

på portalen. En av dem som sier hun har erfaring med MinJournal forteller om trekk fra 

Helsenorge, så det er mulig hun bare har erfaring med Helsenorge. En var positivt overrasket 

over at hun fant både dokumenter fra sykehuset i Østfold og Radiumhospitalet. To stykker 

sier at de aldri ville brukt MinJournal. Den ene på bakgrunn av at hun føler seg for redusert, 

og den andre fordi hun kan få journalen av fastlegen. En ikke-pasient sa hun hadde prøvd å 

logge inn før, og to sa at de hadde hørt om den. En hadde ikke bruk for MinJournal, og en 

spør om MinJournal og Helsenorge er samme løsning. Tre av dem hadde hørt om Helsenorge.  

Mer og mer av journalen på nett 

Alle ble ikke spurt om dette tema. Fire av pasientene var negative til det og to var positive. 

Grunner til at noen var negative var at de ville følt det var utrygt og at de ikke har nok 

kunnskap til å bruke data. De som var positive er det fordi at sykehusene da lettere skal kunne 

finne nødvendig informasjon når de er inne til behandling. Ikke-pasientene var i all hovedsak 

positive til at mer og mer av journalen kunne komme på nett. Begrunnelser de gir er at det er 

bra hvis journalen er tilgjengelig ved sykehusbesøk i andre regioner, og at det vil gi mer 

tilgjengelighet for en selv. En person uttrykker en bekymring hvis det elektroniske ikke 

fungerer. En annen er opptatt av at det må være en sikker løsning.  
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Ønsket informasjon for samtykke  

Personene ble spurt om hva slags informasjon de ønsket for at de skulle skrive under et 

samtykke til å delta i forskning. Personene ble visst skjermbildet i figur 2. På denne figuren 

var det en tekstboks på latin som skulle være informasjonen de fikk. Noen var usikre eller 

greide ikke forklare hva slags informasjon de ville ha. En sier at hun ikke ville gjort noe 

elektronisk fordi det er tungvint. En sier at hun vil gi et samtykke på bakgrunn av at hun er 

overbevist om at de som har fagkunnskapen vet hva de snakker om. Informasjon pasientene 

ønsket var forsikringer om at innsamlede data ikke ble brukt kommersielt og at informasjonen 

ble gitt på norsk og ikke latin. I tillegg ønsket de at området for forskningen var spesifisert, 

med varighet og navn på den ansvarlige legen, og å få en forklaring på forskjellige begreper. 

En ønsket også at det var spesifisert at det var et forskningsprosjekt. Blant ikke-pasientene var 

det en som ønsket at det var spesifisert hvorfor forskerne ønsket at du skal delta, og at teksten 

sto på norsk og ikke latin. At det var informasjon om anonymisering, hvem som var ansvarlig 

og kontaktinformasjon til den ansvarlige for forskningen ble også nevnt. En person sier hun 

ville trengt veldig omfattende informasjon, men utdyper ikke hva slags informasjon hun 

ønsker. En person ønsker at det tydelig står hva man samtykker til.  

Lengde på samtykke 

De fleste pasientene var enige om at samtykke måtte gjelde i en god del år. En person sier at 

hun ikke vil ha mer enn ett år hvis det skal bli gjort elektronisk. En annen person sier at hun 

ikke vil ha mer enn fem år på grunn av høy alder. En sier at man burde bli spurt igjen etter ti 

år, men flere sier at det kan stå livet ut. De begrunner dette med at de har mulighet til å trekke 

samtykke, det gjelder for biologisk materiale de har avgitt og hvis det ikke skjer noe spesielt. 

To av ikke-pasientene sier ti år. To stiller spørsmål om det bør vedvare etter ens død. Og en 

sier fem år som varighet på det brede samtykket.  

Reservasjonstid 

To pasienter ønsket mer enn to uker, siden de ikke er inne på nettet hver dag eller kanskje er 

på tur. En av de sier også at hun ville ønske en måned hvis hun må godkjenne alle 

prosjektene. Seks pasienter synes at det var lang nok tid. Fire av fem ikke-pasienter synes to 

uker var tilstrekkelig tid for å bestemme seg om de vil reservere seg. En person sier hun 

gjerne ville hatt fire uker. Hun begrunner det med at hun kan være på tur.  
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Holdninger til løsningen «Levende Samtykke» 

To pasienter kommenterer at det burde være en felles løsning for hele Norge. Helsenorge og 

MinJournal burde bli koblet sammen. Det finnes et samarbeid for å gjøre dette. En pasient 

uttrykker at hun synes designet er litt dårlig, og et ønske om at det kan bli en del av Altinn. Et 

par stykker er positive til å få en oversikt over hva de deltar i. Løsningen burde være 

brukervennlig. En pasient nevner at hun ville følt mer eierskap med en slik løsning, og at den 

ser oversiktlig ut. To pasienter sier at de bare ville hatt oversikt over de du har godtatt, og en 

ønsker oversikt over begge, hvis det er mulighet til å ombestemme seg. Alle ikke-pasientene 

var positive i sin beskrivelse av hva de synes om løsningen. De synes den så grei, fin og 

oversiktlig ut. En mulighet til å se hva du bidrar til, og kunne se hva som blir lagret er bra. En 

kommenterer at løsningen ser ganske enkel ut. Et par personer ønsker oversikt over både 

forskningsprosjektene du har godtatt og de du har reservert deg mot. En sier at MinJournal og 

Helsenorge burde bli koblet sammen. To av ni pasienter var positive til å bruke løsningen 

«Levende Samtykke». En person var delvis positiv, hvis løsningen innehold alt med helse og 

ikke var for reklameaktig. To sier at de ikke ville brukt den, da de må få hjelp til å bruke 

datamaskinen. En sier at hun bare ville brukt løsningen hvis det var lettere å forstå 

informasjonen som ble gitt. En annen person ville ikke brukt den siden den var elektronisk. 

Det begrunner hun med at hun er bekymret for sikkerheten. En person sier at hun ikke har 

behov for løsningen, da hun får informasjonen hun trenger muntlig. I tillegg har hun litt 

datavegring, men ville kunne signert elektronisk. En annen person sier at hun ikke ville brukt 

løsningen siden data ikke er bra nok. De tre ikke-pasientene som ble spurt om de ville brukt 

løsningen var alle positive. En trekker fram at det burde være en felles løsning for alle 

regionene. To pasienter var positive til en ekstra sjekk før man reserverte seg. En sa at det 

ikke ville hjelpe, og en kunne ikke skjønne hvorfor noen skulle trekke seg. Ikke-pasientene 

var positive til at reservasjonsprosessen krevde en ekstra bekreftelse.  

Resultater 

To pasienter sier at de ikke ønsker resultater fra forskningsprosjekter. En person stiller 

spørsmål om det er mulig å få resultater, og en tror det er utelukket siden forskning tar lang 

tid. Fire pasienter sier at det ville vært interessant med resultater, og det er stor enighet om at 

de må være i en popularisert form. To pasienter sier de ville prøvd å lese resultatene uansett 

hvilken form de hadde. Alle ikke-pasientene viste en positiv interesse for å kunne se 

resultater. Alle var enige om at det må være i en popularisert form.  
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Varsler  

Tre av pasientene ønsket varsler på SMS, to e-post og to ønsket begge deler. To ville ikke ha 

så mange varsler, de ville heller gå aktivt aktivt og se selv. En person sier at det ikke ville 

vært hun som fikk varsler, men hennes familie. Tre pasienter var positive til å få varsel om 

resultater fra forskningsprosjekter de har deltatt i. En er positiv til å få vite hvor langt 

forskerne har kommet, for hun vil gjerne vite mer. En sier at det ikke er så viktig med varsler, 

da det ikke er derfor hun er med. Tre av ikke-pasientene ville ha varsel både på e-post og 

SMS. En ville ha på kun e-post og en på kun SMS. De ønsker varsel for et nytt samtykke, og 

hvis du bare har to ukers reservasjonstid, så må du få varsel om hvert prosjekt som ønsket 

deres deltakelse. En par stykker sier at det ikke er så viktig med mange varsler.  

6.3.2 Diskusjon av funnene 

For å best mulig kunne designe en god elektronisk samtykkeløsning har intervjuobjektene 

blitt vist skjermbilder. Personer sine preferanser og meninger om «Levende Samtykke» har 

blitt presentert i funnene. Her følger en diskusjon av hva personene sine preferanser og 

holdninger til denne løsningen var. «Levende Samtykke» skal bli implementert som en del av 

helseportalen MinJournal.  

 

Det var få erfaringer med MinJournal blant begge gruppene. Det var kun en pasient som 

hadde funnet dokumenter inne på MinJournal. Denne pasienten var veldig positiv til at 

MinJournal kunne gi henne hjelp til å huske når hun hadde vært hvor. Det var en av 

pasientene som sa hun hadde erfaring med MinJournal, men beskrev trekk fra Helsenorge. 

Dette viser at det kan være forvirrende når man blir spurt om man har brukt en løsning. Det 

var også en ikke-pasient som spurte om Helsenorge og MinJournal var samme løsning. Det er 

mulig at det ville vært klargjørende hvis de hadde blitt vist begge løsningene, enten ved bilder 

eller på datamaskin. Da ville det også vært lettere å være sikker på hvilken løsning de hadde 

erfaring med. Det er to pasienter og en ikke-pasient som sier at de ikke ville brukt 

MinJournal. En pasient begrunner det med at hun føler seg for redusert og den andre sier hun 

kan få journalen av fastlegen. Begge pasientene er i 80-årene. Ikke-pasienten sier at hun ikke 

har bruk for MinJournal da hun er frisk. MinJournal har per dags dato kun nytteverdi for 

personer som er inne til behandling på Oslo Universitetssykehus og Sykehuset i Østfold. Det 
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betyr at det er pasienter ved disse helseforetakene som er de aktuelle brukerne av MinJournal, 

og dermed løsningen «Levende Samtykke». Ikke-pasientene sine meninger og holdninger til 

løsningen vil likevel kunne bidra til å lage en funksjonell løsning.  

 

Av pasientene som ble spurt om hva de synes om at mer og mer av journalen kan komme på 

nett, så var de fleste negative. En grunn som blir oppgitt er at det er utrygt siden andre kan 

logge inn på MinJournal. Det er også et par som nevner at de ikke har nok kunnskap til å 

bruke data. Disse grunnene er avgitt av personer over 70 år. Det er en person i 50-årene som 

er negativ til at mer og mer av journalen kan komme på nett siden det er mulig med 

identitetstyveri. Denne personen henviser til saken med Æ-appen til Rema 1000, hvor 

kundeopplysninger lå åpent tilgjengelig (Lekanger, 2017). Dette underbygger at en dårlig 

opplevelse eller uønsket hendelse kan føre til at villigheten til å bruke elektroniske løsninger 

minsker. Det er ingen av ikke-pasientene som er direkte negative til at journalen skal være 

tilgjengelig på nett. Det er en som er bekymret for hva som skjer hvis det elektroniske ikke 

fungerer, og en som vil være sikker på at det er en sikker løsning. Pasientene og ikke-

pasientene som var positive bruker samme begrunnelse. Det var at journalen kan bli 

tilgjengelig ved behandling på sykehus i andre regioner. En ikke-pasient nevnte også at 

journalene vil bli mer tilgjengelig for en selv.  

Funksjonalitet i «Levende Samtykke» 

Noen av pasientene var usikre eller greide ikke forklare hva slags informasjon de ønsket for at 

de skal skrive under et samtykke til bred forskning. Det var også en ikke-pasient som sa hun 

ville trengt veldig omfattende informasjon, uten å utdype hvilken type informasjon hun 

ønsket. Dette viser at det er vanskelig å finne ut hvilken informasjon de trenger. For noen kan 

det tenkes at det var lettere å svare hvis de ble gitt konkrete eksempler på mulig informasjon, 

enn å stille et helt åpent spørsmål. I bildeeksempelet som ble vist til informantene var det 

brukt en tekstboks på latin. Og til tross for at jeg poengterte i intervjuet at det ikke skulle stå 

på latin, kommenterte et par stykker det som uønsket. Dette viser at de er bekymret for at 

språket skal bli for komplisert. En pasient ønsket spesifisert at det var et forskningsprosjekt. 

En ikke-pasient ville at det skulle stå klart hva man samtykker til, og en annen at det var 

spesifisert hvorfor forskerne ønsket at du skulle delta. Dette kan vise at de synes informasjon 

om forskningsprosjekter ofte må tolkes, og at det ikke er enkelt å skjønne hva som står der. 
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Det betyr at de som skriver informasjonen om forskningsprosjekter må være klar over at det 

må brukes enkelt språk, og konkrete beskrivelser på hva forskningsprosjektet går ut på. Disse 

funnene underbygger behovet for enkelt språk og budskap. En sier at hun ville gitt samtykke 

på bakgrunn av at hun er overbevist om at de som har fagkunnskapen vet hva de snakker om. 

Dette viser en tillit til dem som bestemmer om et forskningsprosjekt skal godkjennes. 

Agoritsas et al. (2011) fant ut at det at et prosjekt var godkjent av en etisk komite som den 

fremste faktoren for villighet til å delta. Mitt funn her viser at godkjenning av etiske komiteer 

ligger til grunn for at noen skriver under et samtykke, og underbygger Agoritsas et al. (2011) 

sitt funn om at godkjenning av etiske komiteer er viktig for deltakelse. Informasjon pasienter 

ønsket å ha før de skrev under et samtykke var at område for forskningen er spesifisert, med 

varighet og navn på den ansvarlige legen, og en forklaring av forskjellige begreper. En ikke-

pasient ønsket også kontaktinformasjon. I tillegg var det en pasient som var opptatt av at 

informasjonen ikke skulle brukes kommersielt. Agoritsas et al. (2011) presenterte i sin 

artikkel at om studien hadde et økonomisk formål påvirket ikke det deltakelsen i 

forskningsprosjekter. Bell et al. (2014) fant derimot ut at villighet til å dele minsket når det 

var av kommersielle eller fortjeneste grunner. Mitt funn underbygger at kommersielle formål 

kan være en grunn til at noen ikke er villige til å delta. I tillegg er det greit å nevne at det står i 

Helseforskningsloven § 8 (2009) at kommersiell utnyttelse er forbudt. En ikke-pasient ønsket 

at anonymiseringen av helsedataene sine ble forklart. Dette viser at hun er opptatt av at 

informasjonen er anonymisert, og kan underbygge Bell et al. (2014) sitt funn om at personer 

var mer villig til å dele når informasjonen var avidentifisert. En annen ikke-pasient stilte 

spørsmål om hvordan forskerne kan vite at hun er en aktuell forskningsdeltaker. Hun ønsket 

at de må få et samtykke for at hennes helseopplysninger skal være tilgjengelig for de som 

inviterer til forskning. Sånn det foregår nå er det personer med spesifikke diagnoser som blir 

spurt om å skrive under et bredt samtykke. Det er for eksempel pasienter ved ulike 

kreftavdelinger, som blir spurt om å skrive under på et samtykke til kreftforskning. Ved å 

skrive under på et bredt samtykke, som vist i vedlegg 4, så godtar du at de samler inn kliniske 

opplysninger om deg i tillegg til biologisk materiale. Det er på bakgrunn av dette at man 

senere da blir en aktuell deltaker i andre prosjekter.  

 

Ønsket lengde på et bredt samtykke varierer fra ett år til livet ut. Noen er enige om at ti år er 

fornuftig, men de fleste sier at de ikke har en grense for hvor lenge det kan gjelde. Pasienten 



100 
 

som sier ett år, begrunner det med at hun er skeptisk til nettet og må være sikker på at hun er 

klar i hodet. En annen pasient sier fem år på grunn av at hun er i 80-årene. Hun trekker også 

fram mentalt tilregnelig som en viktig grunn til at hun ikke vil ha lenger. En tredje pasient 

nevner at det kan stå så lenge hun kan svare på det. Alle disse pasientene er over 70 år. 

Dessuten er det en pasient som er i 80-årene som sier at hun ikke har tenkt at det skal være en 

begrensning på det. Det viser at det er noen av de eldre pasientene, men ikke alle, som er 

bekymret for hva som skjer hvis de ikke lenger er mentalt tilregnelige. Dette trekker fram et 

etisk dilemma som forskerne må ta stilling til. Hvordan kan man vite om personene er mentalt 

tilregnelig for at samtykke skal være gyldig. Det korteste en ikke-pasient ønsker er fem år. 

Det begrunner hun med at hun da sikrer seg for det som ligger så langt fram i tid at du ikke 

har oversikt. Dette viser en skepsis til det brede samtykket, og det at det skal gjelde for 

framtidige forskningsprosjekter. Kanskje denne personen hadde vært mindre skeptisk til et 

bredt samtykke ved å få en mer detaljert forklaring, og ved å se et eksempel på hvordan et 

bredt samtykke kan se ut. Det var både en pasient og et par ikke-pasienter som sier ti år. 

Begrunnelser for dette er autonomi og at det er lettere å delta hvis man vet man kan 

ombestemme seg, og at ti år er vanlig i staten. Den ene personen begrunner ikke hvorfor hun 

ønsker ti år. En pasient sier også at ti år er minimum, da forskning tar lang tid. 

Samtykkeskjema i vedlegg 4 gjelder for femten år. Om det er av betydning for om det gjelder 

i femten eller ti år er ikke mulig å si, da det ikke ble undersøkt i intervjuene. De fleste 

pasientene og et par av ikke-pasientene uttrykker ikke en grense for hvor lenge samtykke skal 

gjelde. De to ikke-pasientene stiller spørsmål om det bør vedvare etter ens død. Hva som skjer 

med materiale etter ens død er ikke spesifisert i Helseforskningsloven. Det er derfor uklart om 

materiale kan benyttes etter en persons død. Det kan være avhengig av type 

forskningsprosjekt som utføres. Pasientene oppgir at et bredt samtykke kan stå livet ut, siden 

de har mulighet til å trekke samtykket, det gjelder for biologiske prøver de allerede har avgitt 

og så lenge det ikke skjer noe spesielt. 

 

Det var for det meste enighet både blant pasientene og ikke-pasientene om at to ukers 

reservasjonstid var tilstrekkelig. De fleste som ikke synes det var tilstrekkelig begrunnet det 

med at de kunne være på tur, og at de ikke var inne på nettet hver dag. Fire uker blir foreslått 

av noen. En mulig tilleggsfunksjon som «Levende Samtykke» kan legge til, er muligheten for 

å si at man er bortreist, og dermed ikke få forespørsler i den perioden. Dette kan muligvis 
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gjøre at de synes to uker er tilstrekkelig. Det kan tenkes at de vil glemme å si at de er 

bortreist, men de har da fått muligheten til å si at man er borte. Forskerne kan i tillegg delvis 

unngå dette problemet ved at de unngår å sende ut forespørsler i de vanlige fellesferiene. En 

pasient trekker fram at hun vil ha en måned hvis hun må godkjenne hvert prosjekt. En annen 

pasient trekker fram det at forskningsprosjekter automatisk blir godkjent med mindre du 

reserverer deg. Hun ser for seg at det kan gjøre at flere ikke ser helheten i det og ikke deltar. 

Begge disse svarene viser at det kan være vanskelig å forstå noen av trekkene ved «Levende 

Samtykke», og at en kort innføring i hva som er tenkt, slik de fikk i intervjuene, ikke er nok. 

Det kan tenkes at de vil sette pris på og forstå mer hvis de får en grundigere forklaringen på 

hvordan løsningen virker.  

 

Fire av pasientene og alle ikke-pasientene var interessert i å kunne se resultater fra 

forskningsprosjekter de har deltatt i. Et par pasienter var ikke interessert i å se resultater. Det 

er en som stiller spørsmål om det er mulig å få resultater, og en som tror det er utelukket at 

hun kan få resultater da forskning tar lang tid. Ingen av disse svarene viser en negativ 

holdning til å kunne se resultater. Derfor er muligheten som gis i «Levende Samtykke» ved å 

kunne trykke seg inn på en link til resultatene en god løsning. Det gir muligheten til de som 

ønsker å lese, men samtidig er det ikke er så framtredende at det tar fokus bort fra dem som 

ikke er interessert i å se resultater. Det er enighet blant alle at resultatene burde bli publisert i 

en popularisert form, og ikke med vitenskapelige begreper. Interessen for å lese resultater var 

gitt på bakgrunn av at de forstår hva som står. Her kommer personene igjen inn på viktigheten 

av enkelt språk når forskerne skal forklare noe. Det er et par stykker som sier at de ville prøvd 

å lese resultatene uansett hvilken form det ble publisert på. Dette viser en større interesse for 

forskningen enn de fleste uttrykte. Et par stykker foreslår en oppsummering av hva forskerne 

fant ut og hvorfor de gjorde forskningen. En person synes at det er bra å få resultater for da 

kan du konkret se hva du har bidratt til. Ved å kunne se at du har bidratt til noe, kan det tenkes 

at det gjør personer mer villige til å delta i forskning senere.  

 

Det var blandede meninger om personene ønsket varsler, og hva de ønsket varsler for. En 

pasient ønsker varsel om hvor langt forskerne har kommet. Et par pasienter sier at de ikke 

ønsker så mange varsler, men heller vil gå inn aktivt å sjekke selv. I tillegg er det en som sier 
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at det ikke er så viktig med varsler. Det er viktigere at forskerne finner noen svar. Tre 

pasienter er positive til å få varsel om ferdige resultater. Ikke-pasientene trekker fram at de vil 

ha varsel for nye samtykker. Det er også to sier at de ikke ønsker så mange varsler, men 

påpeker at de ønsker varsler for hvert forskningsprosjekt hvis det bare er to ukers 

reservasjonstid. Dette viser behovet for at det må være flere valg knyttet til varsler for 

løsningen. Da kan personer selv krysse av for det de ønsker varsel om.  

Holdninger til løsningen «Levende Samtykke»  

Holdningene til løsningen var varierende. Flere trekker fram at det burde være en felles 

løsning for MinJournal og Helsenorge, og fokuserer på dette isteden for hva de ønsker av 

løsningen. Det er også en som ønsker at det kan bli en del av Altinn, sånn at alt kan bli på et 

sted. En sier også at hun ville brukt løsningen hvis den inneholdt alt med helse. Dette viser at 

flere ønsker at det kan bli en løsning som inneholder alt de trenger. Ved å ha en felles løsning 

kan det få flere brukere. De fleste som kommenterte designet sa at det så bra og oversiktlig ut. 

Alle ikke-pasientene var positive i sine beskrivelser av løsningen. En pasient synes designet 

ser litt dårlig ut. Hun skjønner ikke hvorfor en kaffekopp er en del av designet for «mine 

samtykker»1 og synes at forsiden ser reklameaktig ut med «hjemmetest for klamydia». Det er 

enda en person som kommenterer «hjemmetest for klamydia», og sier at hun ikke vil se 

forsiden neste gang hun logger inn. Dette viser at noen vil sette pris på en enklere forside, 

hvor det er mulig å logge rett inn uten å se mye annet. Positive trekk ved løsningen var at det 

ga en oversikt over hva du har bidratt til, du kan se hva som er lagret, og at det vil gi mer 

eierskap. Det er blandede meninger om de vil ha oversikt over både forskningsprosjektene de 

har godtatt og de du har reservert deg mot. To ønsker bare de du har godtatt, og tre ønsker 

oversikt over begge. Det er derfor ikke mulig å komme med en anbefaling for det ene framfor 

det andre. Det var de færreste av informantene som var positive til å bruke løsningen. Det var 

bare to av ni pasienter som var positive til det. De som er positive oppgir ikke noen grunner 

spesifikt til hvorfor de vil bruke den. Det er noen som kan bli positive til løsningen ved at det 

blir oppfattet som sikkert, og hvis det ble lettere å forstå informasjonen som ble gitt. Det er 

også en som stiller seg positiv til å signere elektronisk. Personer som kan være vanskeligere å 

gjøre mer positive er de som sier at de ikke liker det siden det er elektronisk, de får hjelp til å 

bruke datamaskin, datavegring, og følelsen av at data ikke er bra nok. Det er i all hovedsak de 

                                                
1 Se figur 2  
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eldre som sier at de ikke ville brukt løsningen, men det er også et par i 50-årene og 60-årene 

som ikke vil bruke løsningen. Pasienten i 50-årene liker ikke at det blir gjort elektronisk og er 

bekymret for sikkerheten. Hun tror ikke hun vil ha valget om å kunne fortsette med papir. Fra 

min informant som jobber med løsningen «Levende Samtykke» sier hun at papir vil være 

gjeldende i lang tid framover, og at det blir opprettet «kiosker» hvor pasientene kan få signere 

på papir (Ansatt ved OUS som jobber med «Levende Samtykke», 2018). Informanten 

begrunnet det med at kreftklinikken har en høy gjennomsnittsalder, men dette viser at det 

også er personer under 60 år som ønsker at det foregår på papir. De tre ikke-pasientene som 

ble spurt om de ville brukt løsningen var alle positive. De andre to som ikke ble spurt direkte 

har vist positive holdninger til trekk ved løsningen, men en har sagt tidligere at hun er 

skeptisk til at samtykke kan bli håndtert elektronisk. Den andre personen har ikke sagt noe 

tidligere som viser om hun er spesielt positiv eller negativ.  

 

Spencer et al. (2016) presenterer holdninger til et dynamisk samtykkesystem for å dele 

helsedata og tilbakemelding på forskning. Som nevnt i slutten av 6.2.2 vil jeg si at «Levende 

Samtykke» har trekk fra den dynamiske samtykkemodellen. Spencer et al. (2016) fant blant 

annet ut at pasienter satte pris på et dynamisk samtykkesystem siden det vil legge til rette for 

åpenhet og mulighet for å kunne se forskningsresultater. Dette fant jeg også i min studie, og 

viser at det er bra at «Levende Samtykke» har trekk fra en dynamisk samtykkemodell.  
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7 Konklusjon 
Forskningsspørsmålet i denne studien var «hva er personers holdninger til å dele helsedata til 

medisinsk forskning ved hjelp av en elektronisk løsning?». Siden diskusjonen har blitt delt inn 

i tre deler vil konklusjonen også deles i tre. Konklusjonen består av 7.1, 7.2 og 7.3. I 7.4 blir 

studiens bidrag presentert. Til slutt i 7.5 blir mulig framtidig forskning bli presentert.  

 

Denne studien kan være et eksempel, men kan ikke si noe avgjørende. For å sjekke 

sammenhenger, er det nødvendig med ett større kvantitativt forskningsprosjekt. Mitt 

konseptuelle bidrag er holdningene personene viste at de hadde til å dele helsedata til 

forskning ved hjelp av en elektronisk løsning. Flere av mine funn samsvarer med tidligere 

forskning. I tillegg er argumentene for de forskjellige holdningene et bidrag. Dette gir større 

troverdighet til funnene mine, og øker sannsynligheten for at det kan overføres til større 

grupper. For å sjekke sammenhenger er det nødvendig med ett større kvantitativt 

forskningsprosjekt. Grupper som det kan overføres til kan være grupper med begge kjønn og 

pasienter og ikke-pasienter.  

7.1 Holdninger til deltakelse i forskning og deling av 
helsedata 
Begge gruppene var positive til å dele helsedata til forskning. Ikke-pasientene hadde et større 

fokus enn pasientene på å forsikre seg om kvaliteten på forskningen var god, og at 

forskningen ble seriøst utført. Seriøs forskning er sikker, bruker etiske komiteer og skjer i 

ordnede former. Pasientene fokuserte mer på at det var bra å dele helsedata for å bidra til 

forskningen og hjelpe andre. Det ble også funnet at det kunne være en sammenheng mellom 

opplevelse med forskning og villighet til å delta. De grunnene som ble oppgitt av flere enn en 

person som grunn for å dele helsedata til forskning presenteres i en tabell nedenfor.  
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Grunner for å dele helsedata til forskning 

- Bidrag til forskning (13 av 15 personer) 

- Altruistiske grunner (8 av 15 personer) 

- Seriøs forskning (5 av 15 personer) 

- Egennytte (2 av personer 15)  
Tabell 7 De mest oppgitte grunnene for å delta i forskning 

Halvparten av pasientene synes ikke helsedata er sensitivt, da de ikke har noe å skjule og det 

innsamlede materialet blir behandlet anonymt. Det noen har fokus på at det ikke er de 

personlige dataene som er viktig for forskerne, og en legger vekt på at konteksten det blir delt 

i har noe å si for hvor sensitivt det er. En pasient sier at det er sensitivt for hver enkelt person. 

En ikke-pasient synes det er veldig sensitivt siden det både er psykisk og fysisk. Tre ikke-

pasienter sier derimot at det er grader for hva som er sensitivt, og en annen sier at det er viktig 

å dele informasjon hvis det blir gjort riktig. Halvparten av pasientene kunne ikke komme på 

noe negativt med forskning eller noen grunner til å si nei. Flere viste at de gjorde en veiing av 

ulemper opp mot fordeler i beslutningsprosessen for å vurdere deltakelse i forskning.  

 

De grunnene som ble oppgitt av flere enn en person til å si nei til forskning eller noe som de 

så på som negativt ved forskning er presentert i tabellen nedenfor.  

Grunner til å si nei eller negative trekk ved forskning 

- Informasjon kan bli brukt negativt/misbrukt (4 av 15 personer) 

- Informasjon kan bli stjålet/data på avveie (4 av 15 personer) 

- Useriøs forskning (2 av 15 personer)  

- Dårlig timing på når de ble spurt om å delta i forskning (2 av 15 personer) 

- Forskningen går ut over andre (2 av 15 personer) 

Tabell 8 De mest oppgitte grunnene for å ikke delta i forskning 

Halvparten av pasientene og en ikke-pasient sier at det ikke er så viktig å få informasjon om 

hva prøvene blir brukt til. Grunner som ble trukket fram var at de stoler på at det kunne føre 

til noe godt og nyttig, og at det kunne utvikle faget. Pasientene hadde blandede meninger om 

de synes de fikk god nok informasjon forut for samtykket de skrev under på. Et par stykker sa 

at tidspunktet da de ble spurt om å gi samtykke ikke var det beste. Selv om begge var positive 
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til å delta, viser det en problematikk rundt tidspunktet for når pasientene ble spurt om å delta i 

forskning. Det kunne vært best hvis de ble spurt på forhånd mens de var hjemme og ikke i 

forbindelse med behandling. Noen av pasientene var opptatt av informasjonssikkerhet og alle 

ikke-pasientene var det.  

 

De fleste så på det som negativt å dele helsedata med andre aktører enn helsevesenet. Dårlige 

opplevelser og at det da ble kommersielt ble trukket fram som årsaker. To pasienter var 

positive, hvis det kunne hjelpe andre eller utvikle medisiner. Pasientene var for det meste 

positive til delta i forskning som innebar en mer aktiv deltakelse. De fleste var positive til å 

delta hvis det passet inn i timeplanen. Blant ikke-pasientene var det en mer negativ holdning 

til aktivitetsmålere og skjemaer de måtte fylle ut. Det var både positive og negative 

holdninger til å delta i legemiddelutprøving. Over halvparten av pasientene var positive til å 

delta i legemiddelutprøving, men de fleste ikke-pasientene var negative til dette. 

7.2 Holdninger til samtykke  
Alle pasientene og to ikke-pasienter var positive til at et bredt samtykke kunne brukes framfor 

et spesifikt samtykke. Spesifikt samtykke ble nevnt som tungvint og snevert. Det var positivt 

at bredt samtykke ga mer kontroll over til etiske komiteer for å bestemme hvilke prosjekter 

som kan bruke deres helsedata. Pasientene kan ha vært mer positive til bredt samtykke, som 

følge av at de har skrevet under et bredt samtykke før. Det var kun tre ikke-pasienter som 

heller ønsket et spesifikt samtykke framfor et bredt samtykke. Grunnene som ble trukket fra 

for hvorfor et spesifikt samtykke var bedre var at det var lettere å skjønne hvorfor du var 

plukket ut og hva materialet skal brukes til, og at det er en fordel å kunne godkjenne hvert 

prosjekt. Det er en mulighet for at disse tre kan bli mer positive til bruken av et bredt 

samtykke ved at løsningen «Levende Samtykke» er på plass. Det var en pasient som sa hun 

aldri hadde skrevet under på et samtykke, og dette stiller et spørsmål om alle er bevisste på 

hva de skriver under på.  

 

Mange var bekymret for at språket brukt i informasjonen om forskningsprosjekter blir for 

komplisert, og at det ikke er tilpasset deltakerne, som ikke er fagfolk. Det var enighet om at 
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informasjonen om forskningsprosjekter må være enkelt å lese, og i en populistisk form. Det 

må være tydelig forklart hvem som skal bruke helsedataene og hva de skal brukes til. Det må 

også være tydelig forklart hvorfor forskerne ønsker at du skal delta, og kontaktinformasjon til 

forskerne. I tillegg må område for forskningen spesifiseres, med varighet og navn på legen, og 

en forklaring av begreper som er brukt.  

7.3 Holdninger til «Levende Samtykke»  
Nesten halvparten av pasientene og de fleste av ikke-pasientene var positive til at samtykke 

kunne bli håndtert elektronisk. En person oppga som grunn at en elektronisk løsning kunne 

effektivisere håndteringen av samtykke, mens resten oppga grunner som var knyttet til at post 

ikke var sikkert, ved at brev kunne komme på avveie. Halvparten av pasientene var negative 

eller skeptiske til en elektronisk løsning. Det var å forvente at de eldste var mest negative eller 

skeptiske til en elektronisk løsning, men empirien viser at det ikke kun var de eldste som var 

negative. Flere personer ønsket at MinJournal og Helsenorge skal bli en felles løsning og 

inneholdt alt med helse. Det kan føre til at flere ble positive til en elektronisk løsning. Når det 

kom til å bruke løsningen «Levende Samtykke» var det de færreste som var positive. Det som 

var positivt er at løsningen gir oversikt over det du bidrar til, du kan se hva som er lagret og 

det vil gi mer eierskap. To av pasientene og tre av ikke-pasientene sa de ville brukt løsningen. 

En ikke-pasient var skeptisk til at det kan bli håndtert elektronisk og den siste var hverken 

positiv eller negativ til å bruke løsningen. Bekymringer til sikkerhet og muligheten for at noen 

skal stjele informasjonen var noen av de største hindrene for at noen ville gjøre det 

elektronisk. De eldste oppga også grunner knyttet til at de trengte hjelp med data, og følte seg 

for redusert.  

7.4 Studiens bidrag  
Studien bidrar til med forskning innen flere temaer. Hovedsakelig er det innen personer sine 

holdninger til å dele helsedata til forskning ved hjelp av en elektronisk løsning. Funnene 

knyttet til «Levende Samtykke» kan også være et bidrag til utviklerne av løsningen. Funnene 

kan også være et bidrag til flere undertemaer innen forskning. Aktuelle undertemaer kan være 

holdninger til forskning, holdninger til deling av helsedata, samtykkemodeller og bruk av en 

elektronisk løsning for samtykke. Mer spesifikt bruk av løsningen «Levende Samtykke». De 

fleste funnene i studien min er ikke unike siden funnene underbygges i annen forskning. De 
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fleste studiene er fra andre land, og derfor er min studie viktig for norsk forskning innen disse 

temaene. Det er greit å nevne at studiens funn ikke nødvendigvis er generaliserbare til hele 

befolkningen på grunn av studiens få deltakere og at utvalget kun var kvinner. Den tidligere 

forskningen som støtter funnene er derimot med på å bidra til at funnene er troverdige og ikke 

er påvirket av mitt mulige bias. Det studien bidrar med er en konseptuell generalisering.  

 

Studien har også presentert muligheter for hvordan noen personer kan bli mer positiv til å dele 

helsedata til forskning. Og hvordan de kan blir positive til bruken av bredt samtykke og en 

elektronisk samtykkeløsning. Funnene viser personer sine holdninger innen flere temaer 

knyttet til å dele helsedata til forskning, samtykkemodeller og bruk av elektroniske løsninger. 

Dette er det konseptuelle bidraget. Empirien viser også personer sine holdninger til at 

journalen kan komme på nett. 

7.5 Framtidig forskning  
Et forslag til fremtidig forskning er at det blir gjort en casestudie med flere deltakere og et 

representativt utvalg for å underbygge eller ikke underbygge funnene i denne studien. Ved å 

ha et større og representativt utvalg er det større mulighet for å generaliser funnene til en 

større befolkningsgruppe. Det er også mulig å undersøke dypere pasienters holdninger til 

bruken av et bredt samtykke. Det kan være en utvidelse av min studie og studien til Bell et al. 

(2014) som fant at personer heller ønsket en skreddersydd samtykkemodell, enn et bredt 

samtykke. Et forslag til videre arbeid er å undersøke om personer er bevisste på at de skriver 

under et samtykke til forskning, da denne problemstillingen ble stilt i oppgaven. Et annet 

forslag er å undersøke personers holdninger til bruken av placebo i legemiddelutprøving. 

Agoritsas et al. (2011) hadde en forklaring på at negative holdninger kan komme av at bruk 

av placebo ikke var fullstendig forstått. Et forslag for videre forskning er å undersøke 

holdninger knyttet til personvern, og se om Norge har lignende holdninger som sine naboland 

som funnet i Patil et al. (2016) sin studie.  
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Vedlegg 1 – Intervjuguide  
Holdninger til deling av data til forskning 

- Vil finne ut hvorfor personer har lyst til å dele data eller ikke 

o Hva er viktig når de bestemmer dette? 

- Når jeg sier helsedata, hva legger du i det begrepet? (Forklare hva jeg legger vekt på i 

denne oppgaven)  

o Helsedata som er sensitive opplysninger, som informasjon om din 

sykdomshistorie, biologisk materiale, psykisk historie knyttet til sykdom   

o Andre data er ting som navn, alder, bosted, etnisitet  

o Mitt fokus er på det jeg kategoriserer som helsedata 

Lovverket kategoriserer det som sensitive data, samsvarer det med det du tenker om det?  

- Har du blitt spurt om å dele helsedata til forskningsprosjekter? (gå videre med enten a 

eller b) Eller deltatt i forskningsprosjekter før?  

o Hva er dine eventuelle erfaringer med dette? 

o Hva er ditt synspunkt på deling av dine helsedata til forskning? 

o Positive/negative sider ved dette  

- Hvordan stiller du deg til hvor mye informasjon du får om hva helsedataen din blir 

brukt til? 

- Beslutningsprosessen med tanke på å delta eller ikke delta 

 

a. Erfaringer med deltakelse 

- Hvorfor svarte du ja/nei?  

- Hvorfor var det viktig for deg?   

o Er forskningsdeltakelse noe du ser på som viktig? 

o Hvorfor viktig eller ikke viktig?  

o Hva synes du om forskningen i Norge? Hva har du tenkt om den? 

- Hva legger du vekt på når du svarer ja/nei til deltakelse? 

o Sensitive data, hvor mye data, aktiv/passiv deltakelse, formålet med 

forskningen, om forskeren kjenner din identitet, personer som har tilgang til 

prosjektet 
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o Med hvem dataene deles, og hvordan dataene sikres. Er dette noe du legger 

vekt på? 

o Hvilke data ville du delt? 

o Er det noen data du eventuelt ikke vil dele? Da hvilke? Noen du absolutt ikke 

ville delt? 

§ Deling av forskjellige typer helsedata? 

• Blod, vevsprøver, versus informasjon om din psyke 

o Egenmålte data, fylle ut skjema?  

- Hva skjedde videre etter at du sa ja? (Med tanke på videre oppfølging og kontakt)  

- Har du sagt ja til noe og nei til noe annet?  

o Eventuelt hvorfor? 

o Hva fikk deg til å si nei? 

o Var det noen som hjalp deg med å gjøre et valg om å delta eller ikke delta? 

o Synes du at du hadde nok informasjon om forskningen til å kunne gjøre et 

valg? 

- Hvordan ville du svart i dag hvis du ble tilbudt å være med i en forskningsstudie?  

 

b. Uten erfaring med deltakelse  

- Hva ville vært viktig for deg? Hva legger du vekt på når du skal svare? 

o Sensitive data, hvor mye data, aktiv/passiv deltakelse, formålet med 

forskningen, om forskeren kjenner din identitet  

o Er forskningsdeltakelse noe du ser på som viktig? 

o Hvorfor viktig eller ikke viktig?  

o Hva synes du om forskningen i Norge? Hva har du tenkt om den? 

o Med hvem dataene deles, og hvordan dataene sikres. Er dette noe du legger 

vekt på? 

o Er det noen data du eventuelt ikke vil dele? Da hvilke? 

§ Deling av forskjellige typer helsedata? 

• Blod, vevsprøver, versus informasjon om din psyke 

o Egenmålte data, fylle ut skjema?  

- Hvordan tenker du deg at du ville svart i dag hvis du hadde blitt spurt om deltakelse? 
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Spørsmål til å runde av første del 

- Hva er det viktig for deg at forskningen fører til? 

-  Hva tror du er viktig for at forskningen i dag skal bli bedre? 

-  

Samtykke 

- Intro: Forklare om problemer som førte til dagens løsning. 

o Dagens løsning er basert på en modell for et bredt samtykke 

o I denne løsningen samtykker man til all fremtidig forskning som er knyttet til 

det brede samtykket. Det brede samtykke kan gjelde for eksempel kreft eller 

svangerskap og fødsel. Man kan reservere seg fra enkeltprosjekter uten å 

trekke det brede samtykke.    

o Hovedproblemet med dagens løsning er informasjonsplikten knyttet til 

forskningsprosjekter. Dagens løsning gjør det vanskelig for folk å vite hva det 

brede samtykke brukes til, og det fører til vanskeligheter med å være godt 

informert og kunne reservere seg fra enkeltprosjekter. Dette vil endres med en 

digital løsning hvor alle som deltar i samme studie kan informeres samtidig og 

på samme plattform.  

o Lang svartid når informasjonsutvekslingen skjer med brev, og papirbaserte 

systemer. Høye kostnader med papirbasert. 

- Forklare begreper 

o Bredt, spesifikt  

o Hva synes du om bruken av slike samtykker?  

o Hvilken ville du sett for deg at du er mest komfortabel med og hvorfor? 

- Hvordan avga du samtykke tidligere?  

o Hva synes du om denne prosessen? 

- Har du oversikt over hvilke prosjekter du har samtykket til?  

o Er dette viktig for deg? 

- Hva synes du om at samtykker kan bli håndtert elektronisk og ikke på papir? 

MinJournal  

- Har du noen erfaring med det?  

- Hva synes du om dette?  

o Mer og mer av journalen på nett  
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Design av løsningen «Levende Samtykke» i MinJournal 

Du har kanskje erfaring med MinJournal, det er journalløsningen på nett for OUS. Tanken er 

å bruke denne plattformen for samtykke.  

 

Videre vil jeg høre dine tanker om et design for denne løsningen. De bildene jeg viser deg er 

tidlige design av løsningen. Det er ikke nødvendigvis slik det blir, men vil gjerne høre din 

mening.  
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o Dette viser oversikten over dine samtykker, nye samtykker du kan signere og 

forskningsprosjekter. Det skal ikke stå avvist men reservert. Signering av 

samtykke skjer via BankId. 

o Ønsket er at nye brede samtykker skal kunne signeres gjennom denne 

løsningen, slik som du ser presentert her.  

o Informasjonen du får er det som her er presenter på latin. Hvilken informasjon 

ønsker du her om det brede samtykke?  

o Er det noe du savner før du skal velge å samtykke eller reservere deg?  

o Hvor lenge synes du at et samtykke skal gjelde for?  

§ Ut livet, eller en kort periode? 

o Hva tenker du om denne oversikten slik den er fremstilt her? 

§ Vil du se alle eller bare de du har sagt ja til? 
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- Dette bildet viser mer informasjon rundt forskningsprosjekter. Dette er det du får opp 

når du trykker på pil ned på en av forskningsprosjektene. Du kan lese om 

undersøkelsen og har muligheten til å reservere deg.  

- Her er tanken at du senere også skal kunne se resultater fra prosjektene når det er 

ferdig.  

o Hvor viktig for deg er det å se resultatene fra studier som din data har blitt 

brukt i?  

§ Hvorfor er dette viktig for deg, eventuelt hvorfor dette ikke er viktig for 

deg? 

o Hvordan vil du at resultatene skal bli presentert? 

§ Vitenskapelig tekst/artikler eller popularisert form? 
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- Du kan reservere deg for å delta i forskningsstudier, og kan når som helst trekke ditt 

samtykke.  

- Tanken er at du får et varsel (enten på SMS eller E-post) om at et nytt 

forskningsprosjekt ønsker å bruke dine helsedata. Hvis du da ikke går inn på 

MinJournal og trekker ditt samtykke, men ignorerer varselet så vil det det brede 

samtykke stå og de vil kunne bruke dine data. Det er tenkt to uker reservasjonstid for 

denne løsningen.  

o Er dette kort tid?  

o Hva synes du om at det står i utgangspunktet godtatt, med mindre du reserverer 

deg? 
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- Her er slik varselprofilen ser ut nå. Tanken er at det skal komme et eget 

varslingsalternativ for samtykke.  

- Du kan bli varslet for nye samtykker, nye forskningsprosjekter, resultater, nye 

informasjon om prosjekter 

- Varsler om pågående prosjekter? 

o Ønsker du varsler om framdriften i prosjektene eller bare når resultatene er 

klare? 

o Hvordan ønsker du å motta slike varsler? 

§ MinJournal, mail, SMS 

- Varsler om nye prosjekter 

o Hvordan vil du ønske å motta varsler om at nye prosjekter ønsker å bruke din 

data? 

 

Spørsmål til å runde av med 

- Er det noe du savner i løsningen av funksjonalitet? 

- Etter å ha vist bildene og snakket om løsningen. Hva tenker du om å bruke denne 

løsningen? Vil en slik løsning gjøre deg mer eller mindre komfortabel med å dele 

data? Hvorfor, hvorfor ikke? 

- Hvordan synes du intervjuet var?  

o Er det noe du har lyst å legge til? 
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Vedlegg 2 – Samtykkeskjema pasienter 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Pasienters holdninger til deling av data til forsking” 
Bakgrunn 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å undersøke pasienters 
holdninger til deling av data til forskning. Studien er knyttet til mitt masterprosjekt ved 
Universitetet i Oslo. Masterprosjektet er utført av en masterstudent ved Institutt for Informatikk, 
med hjelp fra avdeling for gynekologisk kreft.  

Bakgrunnen for denne studien er en ny løsning for samtykke til forskning som skal utvikles i 
MinJournal, en digital pasientportal. Denne løsningen, kalt «Levende Samtykke» skal gi pasienter 
mulighet til å se sine forskningsstudier, reservere seg for å være med i forskningsstudier, se sine 
samtykker og administrere disse samtykkene digitalt. 

Du får spørsmål om dette studiet siden du har signert et bredt samtykke og er pasient ved 
avdeling for gynekologisk kreft.  

Studien skal undersøke hva som gjør at pasientene vil dele data til forskning og om det er noe 
data de er mindre villig til å dele. Hvilke grenser har pasientene til forskning, og hvorfor har de 
disse grensene? Det skal også undersøkes om designet av løsningen bidrar til pasientene sine 
holdninger til å dele data.  

Hva innebærer studien?  
Studien innebærer et intervju på ca. 1 time. Det vil være ca. 20 spørsmål, og de vil ikke være 
direkte koblet til pasientopplysninger. Intervjuene vil bli tatt opp med båndopptaker. 

Resultatene fra intervjuene vil bli publisert i min masteroppgave, og mulighet for en 
forskningsartikkel. Det vil ikke være mulig å finne ut hvem du er fra det som blir publisert.  

Mulige fordeler og ulemper - endre 

Du vil ikke ha noen spesielle fordeler av studien, men studien vil hjelpe min masterstudie. Det vil 
også kunne være til hjelp for fremtidig design av IT-løsningen «Levende Samtykke».  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer/direkte gjenkjennende 
opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun 
autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake 
til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Hvis 
du sier ja til å delta i studien, 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. 
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Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger. 
Opplysningene blir senest slettet 31.12.2018. 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ikke ønsker å delta, trenger du ikke å oppgi noen 
grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen du får ved sykehuset. 

Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på denne siden. Om du nå sier ja 
til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling på 
sykehuset. Dersom du senere ønsker å trekke deg, kan du kontakte Sara Haugse på telefon 
99524387 eller Margunn Aanestad på telefon 22852545.  

 

Samtykke til deltakelse i studien  

”Pasienters holdninger til deling av data til forskning” 
 

Jeg er villig til å delta i studien  

 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

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

(Signert, rolle i studien, dato) 
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Vedlegg 3 – Samtykkeskjema ikke-pasienter 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Personers holdninger til deling av data til forsking” 
Bakgrunn 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å undersøke personers 
holdninger til deling av data til forskning. Studien er knyttet til mitt masterprosjekt ved 
Universitetet i Oslo. Masterprosjektet er utført av en masterstudent ved Institutt for Informatikk, 
med hjelp fra avdeling for gynekologisk kreft.  

Bakgrunnen for denne studien er en ny løsning for samtykke til forskning som skal utvikles i 
MinJournal, en digital pasientportal. Denne løsningen, kalt «Levende Samtykke» skal gi pasienter 
mulighet til å se sine forskningsstudier, reservere seg for å være med i forskningsstudier, se sine 
samtykker og administrere disse samtykkene digitalt.  

Studien skal undersøke hva som gjør at personer vil dele data til forskning og om det er noe data 
de er mindre villig til å dele. Hvilke grenser har personer til forskning, og hvorfor har de disse 
grensene? Det skal også undersøkes om designet av løsningen bidrar til personene sine 
holdninger til å dele data.  

Hva innebærer studien?  
Studien innebærer et intervju på ca. 1 time. Det vil være ca. 20 spørsmål, og de vil ikke være 
direkte koblet til pasientopplysninger. Intervjuene vil bli tatt opp med telefon. 

Resultatene fra intervjuene vil bli publisert i min masteroppgave, og mulighet for en 
forskningsartikkel. Det vil ikke være mulig å finne ut hvem du er fra det som blir publisert.  

Mulige fordeler og ulemper – endre 

Du vil ikke ha noen spesielle fordeler av studien, men studien vil hjelpe min masterstudie. Det 
vil også kunne være til hjelp for fremtidig design av IT-løsningen «Levende Samtykke».  

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer/direkte gjenkjennende 
opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun 
autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake 
til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Hvis 
du sier ja til å delta i studien, 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. 
Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger. 
Opplysningene blir senest slettet 31.12.2018. 
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Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ikke ønsker å delta, trenger du ikke å oppgi noen 
grunn, og det får ingen konsekvenser.  

Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på denne siden. Om du nå sier ja 
til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker noe. Dersom du senere 
ønsker å trekke deg, kan du kontakte Sara Haugse på telefon 99524387 eller Margunn Aanestad 
på telefon 22852545.  

 

Samtykke til deltakelse i studien  

”Personers holdninger til deling av data til forskning” 
 

Jeg er villig til å delta i studien  

 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

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

(Signert, rolle i studien, dato) 
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Vedlegg 4 – Eksempel på et bredt samtykke 
fra avdeling for gynekologisk kreft 
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Vedlegg 5 – Fordeling av alder for 
informantene 
Pasienter 

1 50-årene 

2 80-årene  

3 60-årene 

4 70-årene 

5 60-årene 

6 80-årene 

7 40-årene 

8 60-årene 

9 70-årene 

10 30-årene 

 

Ikke-pasienter  

1 50-årene 

2 60-årene 

3 60-årene 

4 50-årene 

5 50-årene 
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Vedlegg 6 – Deltakelse i forskning 
Erfaring med deltakelse i forskning 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Testet en ny cellegift, men det gikk ikke så 
bra så den avsluttet vi ganske fort. (1) 

- Nei, har vært så lite syk. (2) 
- Mammografiprogrammet, men da går det på 

et sånt stort skjema da. Og bare man tar seg 
tid til det. Jeg er positiv til det, hva skulle 
man hatt som grunnlag hvis ingen svarer. Da 
jeg fikk tvillinger var de veldig opptatt av at 
de skulle være med i en gruppe, og det synes 
jeg var litt morsomt. Jeg er åpen for det, og 
synes det er viktig. (3) 

- Har vel vært med på noe, men husker ikke 
helt. Kanskje da jeg ble operert, men det er 
mange år siden. (4) 

- Takket ja til et prosjekt spesielt for min 
sykdom, og hvis jeg kan bidra til at de 
kommer litt videre på min type kreft, så 
synes jeg det er kjempe bra. Og får jeg noen 
fordeler er det bra. (5) 

- Nei, har ikke det. Fikk en (forespørsel) for 
flere år siden, men jeg tenkte ikke noe over 
det. Har ikke lest om at de skulle samle inn 
noe før operasjonen nå. (6) 

- Husker ikke alt jeg skrev under på her, men 
det var både for materiale de tar ut, og 
eventuelle blodprøver. Det var til generell 
forskning innen kreft. Og så lenge jeg slipper 
å forske, det er ikke noe område for meg. Jeg 
kan donere, og bidra med det jeg har. (7) 

- Det var greit at de kunne ta biologiske 
prøver, tenker ikke på det sånn. Synes det er 
litt spennende med medisin, og 
nysgjerrigheten er stor. (8) 

- Det kan hende det ha kommet noe i posten 
som jeg har oversett. Vet jeg har skrevet 
under på noe tidligere, men husker ikke hva. 
(9) 

- Ble spurt om å gi tilgang til blodet mitt til 
kreftforskning, og at de kunne gjøre 
framtidig forskning. (10) 

- Det var i forbindelse med operasjon 
av beinet. (1) 

- Nei. (2) 
- Har ikke vært noe syk på noe slags 

vis. Får jo brev fra kreftregisteret 
angående underlivsprøver, så da er 
vel noe registrert. Har gitt samtykke 
på vegne av barna, da var det noe 
med ernæring og helseopplysninger. 
(3) 

- Har ikke deltatt, ikke som jeg vet. 
Kanskje samtykket når jeg har gitt 
blodprøver, uten å tenke over det. Har 
svart på en blekke fra statistisk 
sentralbyrå. (4) 

- Egentlig ikke. Registrering med 
livmorhalskreft eller celleprøve. Det 
tror jeg er til forskning. (5) 
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Hva er ditt synspunkt på å dele helsedata til medisinsk forskning? Hvorfor deltar du i 
forskning? 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Synes det er helt greit, det står jo stadig om 
personvern. Så lenge navnet mitt ikke kommer opp i 
utide. I dette tilfelle synes jeg det er veldig greit. 
Føler egentlig at de kanskje ikke vet nok. Jeg håper 
de kan forbedre kunnskapen, de vet for lite. Ingen 
som kunne fortelle meg om årsaken eller hvordan du 
kan leve for å unngå dette her. Ja, jeg synes 
forskningsdeltakelse er viktig. (1) 

- Hvis jeg kan være med å hjelpe til noen ting som 
gjør livet bedre for noen etter meg, så er det bare 
bra. Enten det er mine eller ikke mine. Tjene 
menneske rett og slett. (2)  

- Har ikke noen motforestillinger for jeg vil tro det er 
for det beste. Men det er jo et regelverk for hva som 
skal kalles godkjent forskning. Nyttig for utvikling 
av nye medisiner og nye metoder. Deltakelse er 
veldig viktig. Det er utrolig hva man finner ut bare 
man ser noen generasjoner tilbake. Jeg føler at jeg 
stoler på myndighetene, det er kanskje naivt, men 
jeg gjør det. Tror det er en trygghet å stole på den 
norske forskningen, og det samarbeidet med topper 
ellers i Europa. Når du får høre hvor mye 
behandlingen koster er du takknemlig for at du er i 
Norge og ikke et fattig land. Og da må vi yte litt 
tilbake, med å si ja til forskning og det har jeg ikke 
noe problem med. Regner med at landene som er 
lengst framme samarbeider. Jeg synes det er fint at 
de skal kunne samarbeide. (3)  

- Synes det er helt greit. Hovedhensikten er at det har 
en nytteverdi. At det kan føre til et eller annet som 
kan komme andre til gode. Synes sånne ting er 
kjempe viktig. (4)  

- Synes ikke alltid at det var like greit at unge, spreke 
gutter skulle se min elendighet, men kan de lære noe 
av det, så er det greit. Jeg er for forskning. Hadde 
ingen forsket og ingen deltatt, så hadde jo ikke 
verden gått framover. At det var litt givende og at 
det ble noe matnyttig ut av det. Synes 
forskningsdeltakelse er kjempe viktig. Tror det er 
smart å samarbeide med andre land og det gjør vel 
Norge. (5) 

- Jeg kan godt være med på forskning hvis det kan 
hjelpe litte grann. Det er sånn at jeg vil leve litt til, 
så jeg vil gjerne delta i det. Du skal ikke gi opp selv 
om folk er gamle. Hvis de skal videre, så er det 

- Hvem som skal bruke 
opplysningene og 
seriøsiteten i det. Må bli 
behandla med respekt når 
man gir fra seg sensitiv 
informasjon. Positiv til å 
delta hvis jeg kan bidra med 
at en behandling, medisiner 
eller noe kan bli bedre i 
framtiden. Så jeg mener vi 
har en forpliktelse til å delta. 
(1) 

- Jeg hadde jo tenkt at det kan 
ikke hjelpe meg, men kan 
det hjelpe andre om 10 år, så 
det er greit. Jeg hadde jo likt 
at noen for 10 år siden hjalp 
meg i den situasjonen. 
Forskning bringer 
forhåpentligvis løsninger på 
sykdommer du har. Ville 
hatt informasjon om hva det 
kom til å bli brukt til, og 
ville spurt om det var noe de 
kunne gi meg. For å få 
verden videre, så tror jeg vi 
må ha forskning. (2) 

- Det er den koblingen av 
registre man kanskje kan 
være mest skeptisk til. Må jo 
forske for å finne løsninger 
på problemer. Det gode må 
oppveie det negative. Man 
må jo tro at det bidrar til å 
finne løsninger. Det går 
framover på mange ting 
takket være forskning. (3) 

- Det er med å bidra til at vi 
får mer kunnskap, men det er 
klart at det kommer an på 
hvordan denne forskningen 
drives. Jeg synes seriøsiteten 
i det er viktig, og at det er i 
ordnede former. Det hadde 
vært viktig for meg hva det 
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veldig viktig. Det må forskning til for at de skal ta 
knekken på det. Det koster meg ingenting. Kan jeg 
gjøre noe godt for forskning, skal jeg gladelig gjøre 
det. Og kreft er jo en vond sykdom, det reduserer 
mennesket dag for dag. Kan det være til hjelp for 
noen andre, så gjør det ikke meg noe. (6) 

- I utgangspunktet hadde det holdt med navnet, men 
det er jo ikke særegent. De tingene som er 
nødvendig for at de kan være sikre på at du er du er 
nødvendig. Man må bare stole at det skal være så 
trygt som mulig. Hvis de skal komme noen vei, er 
det jo fint at vi stiller opp med det som kan være. Vil 
at andre skal ha det bedre enn meg. Du skal gjøre 
mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg. Det er 
viktig at jeg har noe de kan bruke. (7)  

- Veldig positivt, helt flott synes jeg. Blir vanskelig å 
gjøre forskninga, hvis vi skal si at de ikke fikk lov. 
Det blir helt feil. Skal forskninga komme videre, må 
jo noen dele den biten. Det må også være noe jeg 
interesserer meg for, så det hadde betydd noe for 
meg. Forskningsdeltakelse er veldig viktig. (8) 

- Kreftforskning er viktig siden det er der jeg har et 
avvik. Det er viktig at noen går den 
veien(forskningsveien), det er jo en lang utdannelse 
og vi har forskjellige evner. Mine evner lå ikke den 
veien, så jeg får bidra på min måte. Ja, 
forskningsdeltakelse er viktig. Hadde det vært en 
forskningsstudie jeg føler vi har behov for og som 
jeg kan hjelpe med. (9) 

- Jeg tenker på det som veldig nødvendig. Det gir 
grunnlag for framtidig utvikling, og det er jo sånne 
ting som har hjulpet meg og mange andre. Så jeg 
tenker at det rett og slett er et samfunnsansvar. Ville 
lagt mest vekt på hva slags resultater det ville vært. 
Ville måtte vite litt om hva det konkret skulle brukes 
til, og at det hadde en funksjon. Og ikke minst at 
forskning ikke er noe man bare gjør i Norge, men 
mellom land. Ser på det som viktig å bidra til 
forskningen. Jeg liker idéen om at det har nytte på 
sikt. Hvor mye jeg følte meg investert i det og hva 
hensikten med det var. Det virker som om forskning 
går framover, og så lenge det er etiske retningslinjer 
om hvordan man skal bruke det. For min del så er 
forsiktig framgang en fin ting. (10) 

skal brukes til og hvem som 
har initiert det. Hvis det er 
på stell, så tror jeg at jeg 
hadde blitt med. Ser kanskje 
på forskningsdeltakelse som 
mer viktig fordi jeg holder 
på med forskning selv. Ser 
viktigheten av at folk stiller 
opp og hvor verdifullt det 
har vært for meg at folk har 
villet bidratt. (4) 

- Jeg ville vært litt selektiv i 
forhold til hva det var. Hvis 
det var et godt og kjent 
forskningsprosjekt for å 
samle ny kunnskap, så ville 
jeg kanskje gått med på det. 
Men jeg ville ikke delt ut all 
informasjon. Blir litt usikker 
på hva det blir brukt til, selv 
om det sikkert er relevante 
sammenhenger. Kan tenke 
meg at man straks er mer 
positiv til forskning innen et 
område hvis man har en 
alvorlig sykdom. Det 
positive er at de utvikler 
kunnskapen om faget. Det 
må være ting som gagner 
samfunnet. Da ville jeg nok 
vurdert å delta, men ikke på 
veldig smale ting tror jeg. (5)  
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Holdninger til mer aktiv deltakelse i forskning.  

Pasienter Ikke-pasienter 

- Det er helt greit. Vekta er litt kjedelig 
da. (snakk om aktivitetsmåler) (1) 

- Har man sagt ja, så gjør man det jo. 
Kommer an på hvor tidkrevende det er. 
Markedsføring med side opp og ned 
gidder jeg ikke. (3)  

- Hadde det vært tidsbegrenset, men 
hadde ikke giddet og gjort det i 1 år. 1 
uke eller 14 dager kan hende. (5) 

- Blodtrykksmålinger og det er bra hvis 
det er for å finne ut om pasienten har det 
bra. Men du blir drit lei av å fylle ut 
skjemaer for du får det ikke noe bedre av 
det der og da. Men jeg kan bidra med det 
jeg kan. (7) 

- Det hadde vært greit og. (8) 
- Måtte sette meg inn i det, men så langt 

det lar seg gjøre så er jeg med på det. 
Hadde det vært litt mer oppfølging enn 
akkurat å ta blodprøver, så kan det hende 
jeg hadde blitt med. (9) 

- Hvis jeg var emosjonelt investert i det, 
så ville jeg gjort det. (10) 

- Hvis det skulle vært sånn klokke, da er 
vi snart over på sånn der «big brother is 
watching you». Så det må gå en grense 
et sted. Men hvis det var en del av 
forskningen og du ville det, så hadde du 
deltatt. (1) 

- Det kommer veldig an på. Tidsaspektet 
og hvis du skulle bli kalt inn ofte og du 
var i full jobb, så ville jeg kanskje følt 
det var litt slitsomt. Det måtte skje når 
jeg kunne og ikke når sykehuset kunne. 
Men det er klart jeg ville følt det var 
spennende å være med selv. (2) 

- Er du veldig syk og har store 
forhåpninger om at det skal bidra til 
bedring for denne sykdommen, så stiller 
du vel opp. Så det er jo hvor mye 
betydning du tror det har da. (3) 

- Det som jeg kanskje er mer bekymret for 
er litt sånn når det er med klokke og hva 
som blir registrert uten at vi har 
samtykket til det. (4) 

- Stort skjema, det hadde jeg vært veldig 
negativ til. Hadde sagt nei med en gang. 
Det er mye arbeid, ville tenkt meg om. 
Ville sett an hva det var, hvor 
omfattende det var og hvor lang tid det 
går. Jeg ville også sett på hvordan 
dataene ble behandlet. Hvis man for 
eksempel skulle møte opp med jevne 
mellomrom, det tror jeg at jeg ville sett 
litt negativt på. Hvis det var en ekstra 
prøve når man er inne til en årlig sjekk, 
så hadde jeg vært mer positiv. (5) 
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Holdninger til legemiddelutprøving 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Prøvde en ny cellegift, men det stoppet i 
halsen, så forsøkskanin vil jeg ikke være. 
Veldig skeptisk til medikamenter jeg ikke 
har vært borti. (1) 

- Hvis det hadde gagnet noen, så tror jeg at jeg 
ville gjort det. (2) 

- Positiv hvis det ble tilbudt. Jeg har jo en 
veldig sammensatt diagnose, så de vet ikke 
helt hva de skal gi meg foreløpig. Og finner 
de et alternativ som skal være spesielt bra, så 
må det være noen forsøkskaniner. (3) 

- Kan hende jeg hadde gjort det. (4) 
- Ville vært mer skeptisk. Har ingen erfaring 

med det. (5) 
- Har jeg aldri tenkt på, det er litt vanskelig å 

svare på. (6) 
- Det spørs hva det er tror jeg, om det er 

langvarig eller kortvarig. Og at det stoppes i 
tide hvis det ikke fungerer. Men hadde 
sikkert sagt ja, for jeg vet hvor ubehagelig 
det er å få feil midler og jeg vil ikke at noen 
andre skal oppleve det heller. (7) 

- Tok et medikament etter en operasjon og vet 
ikke om det var placebo eller riktig 
medikament. Men jeg ble veldig fort bra 
igjen. Så jeg hadde nok sagt ja til det, så 
lenge det ikke har noe med en gruppe 
medikament jeg ikke tåler. (8) 

- Tror jeg kunne deltatt. (9) 
- Det er jeg ikke villig til å gjøre. Forskning av 

legemidler, det er noe som påvirker kroppen 
min direkte. (10) 

- Jeg er ikke interessert i noe sånne 
placebo greier. (1) 

- Veldig skeptisk til legemidler og 
bruk av det, så er nok skeptisk til å 
være prøvekanin. Kanskje 
situasjonen hadde vært annerledes 
hadde du hatt en sykdom og det 
kunne vært en livssjanse. (3) 

- Ville ikke meldt meg på det. Men 
det spørs hvordan de behandlet 
resultatene og hvor seriøse de er i 
forhold til om jeg hadde sagt ja eller 
ikke. Det ville vært ganske så 
omfattende. (4) 

- Hvis det hadde feilet meg noe og 
hvis det var noe nytt man skulle 
forsøke, da ville jeg helt klart vært 
positiv. (5) 
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Skepsis til deling av informasjon til forskning 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Det eneste er personnummeret. (1) 
- Ikke hvilken som helst data, men data 

som gjelder helse. Ville sagt ja til alt av 
etisk materiale. Har ingen tabu med 
hensyn til sykdom, enten det er fysisk 
eller psykisk. (2) 

- Ikke i forhold til at det er anonymt. (3) 
- Nei, hva skulle det vært. (4) 
- Tror ikke jeg har noen 

statshemmeligheter. Tror ikke det er noe 
som er helt privat som jeg ikke kunne 
sagt til noen. (5) 

- Ting som ikke er relevant for 
forskningen, økonomiske situasjoner og 
sånn. Ikke før de sier det er relevant. (7) 

- Nei, per i dag ikke. Kanskje det har 
endra seg siden jeg var ung. (8) 

- Nei, når du setter foten ut og er med på 
noe, så må du være med. Eller så er 100 
prosent helhet borte. (9) 

- Så lenge det er anonymisert har jeg 
ingen grenser der. (10) 

- Nå er ikke jeg den rette til å spørre der. 
Fordi jeg bryr meg ikke på en måte. Mer 
skeptisk hvis det skulle gjelde vekt. (1) 

- Kommer ikke på noe. Tenker bare at det 
fysiske kanskje er lettere enn det 
psykiske. Jeg tror jeg hadde gjort det, 
men at det hadde vært tyngre. (2) 

- Skeptisk til å oppgi personnummeret og 
hva slags koblinger de kan gjøre med 
det. Ikke noe prinsipielt, det vil være 
avhengige av det konkrete prosjektet og 
situasjonen. Ville vært mer skeptisk til å 
dele mer følsomme ting. Det er kanskje 
noe du vil holde mer for deg selv enn 
kreft, jeg synes ikke kreft er noe å 
hemmeligholde. Kanskje mer skeptisk 
hvis det gjaldt psykiske lidelser og 
misbruk av medikamenter. (3) 

- Personlige forhold ville jeg satt noen 
begrensninger på. Om jeg kanskje 
implisitt kan utlevere andre fordi de 
gransker meg, så de blir på en måte 
involvert siden de er en del av mitt liv. 
(4) 

- Ville vært lettere å dele med offentlige 
registre enn andre forespørsler. Psykisk 
helse og mer personlig informasjon 
knyttet til livsstil ville jeg sagt var 
vanskeligst å dele. En kreftsykdom 
hadde vært lettere. (5) 
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Grunner til å si nei til forskning/negative sider ved forskning 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Kan ikke forstå noen som sier nei. Det 
blir behandla anonymt, og om det ikke 
er det, så sier jeg at så lenge jeg ikke har 
gjort noe galt, så er det ingenting. Da er 
det bra. (2) 

- Hvis de stjeler informasjon. Alt som 
ligger på nett, jeg vet ikke hvor sårbart 
det er. Man kan sikkert gå inn å stjele 
informasjon og bruke det på feil måte. 
Jeg skjønner i hvert fall ikke 
rekkevidden av det. Jeg er skeptisk til 
den kommersielle delen av medisiner. At 
de kanskje fant en ny medisin fordi noen 
vant et anbud på den. (3) 

- Kan ikke komme på noen. (4) 
- Skygget banen for sånne blekker etter at 

jeg følte meg rundlurt en gang. Fikk en 
bunke en gang i måneden, men det tok 
en kveld å fylle de ut. Jeg hadde ikke tid. 
Ellers måtte det være hvis man var 
veldig dårlig og noen sa at man måtte 
svare på en haug med spørsmål, det 
hadde nok vært negativt. (5) 

- Nei, kan ikke se noe negativt. (6) 
- Det vanskelige er å huske hva man har 

skrevet under på. Du får sjeldent disse 
her når du er oppe og går, du får det når 
du er inne i noe som allerede tynger deg. 
(7) 

- Kanskje det kan være litt aldersrelatert. 
Når du er yngre vil du kanskje ikke dele 
sånn som at du er kreftsyk. Kanskje hvis 
noen andre skal ta biten, men jeg har 
ikke noe å skjule, så kan ikke se noe 
negativt med det. (8) 

- Et negativt resultat i forskning, så er det 
jo positivt. For det viser jo bare at vi må 
gå en annen vei. Synes det er viktig at vi 
som nasjon også forsker, og ikke bare 
kjøper informasjon når den er ferdig 
forsket. Vi kan jo ha spesielle gener som 
kanskje er verdt å få med. Hadde vi vært 
her hvis ikke forskningen hadde vært 
med på veien.  (9) 

- Alt kan jo brukes negativt, men er ikke 
sikker på nøyaktig hva. Det må være 

- Kan hende de kjenner forskeren. Hvis 
det går ut over andre i forbindelse med 
unger du har fått. Negative kan være 
data på avveie, tilknyttet deg som 
person, og at det blir misbrukt. Og at det 
ikke blir seriøst behandla, at det ikke 
kommer noe ut av det. (1) 

- At det kommer på avveie eller skulle bli 
misbrukt. Hvis du er med på noe, og så 
plutselig får mange tusen mailer og at du 
kan ta det og det kosttilskuddet. Men 
regner med at det ikke blir gjort på et 
sykehus i forskning. (2) 

- Hvis det er et prosjekt jeg ikke tror på. 
Skjønner at det er skepsis til misbruk av 
data. At det kan kobles til ting som du 
egentlig ikke vil det skal kobles til, og at 
det deles videre eller kommer på avveie. 
Det har det vært noen saker på. De i Øst-
Europa hadde fått tilgang til norske 
journaler, og det kan brukes til å presse 
folk og spre informasjon. (3) 

- Kommer an på hva det er. Fikk en 
telefonoppringning som jeg var usikker 
på om var seriøs. De ville intervjue meg 
om litt sånne intime spørsmål og det var 
henvist til at det var en forskningsstudie 
ved Universitetet i Agder. Hele rammen 
rundt det var så useriøs. Og ikke sa de 
hvorfor jeg var plukket ut. Det som er 
negativt er jo hvordan resultatene blir 
brukt. Det er ikke bra hvis ikke 
forskeren holder seg nøytral til 
materialet. Da kan det bli veldig 
useriøst. Oppdragsforskning kan være 
skummelt, sånn som den saken med 
amalgam. Resultater ble 
underkommunisert. Jeg tror det bare blir 
mer og mer skjerpet. Tror det har vært 
en del useriøs forskning tidligere. Sånn 
som Sudbø-saken og saken om 
doktorgraden som ble stoppet har vært 
skjerpende i forhold til godkjenninger, 
og at du må gjøre rede for hvordan du 
bruker dataene. Det er bra det har blitt 
sånn. (4) 
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viktig å ha etiske retningslinjer. Finner 
det heller ut i prosessen enn å være redd 
for å prøve. (10)  

- Kanskje det utgis mer informasjon enn 
det man synes er nødvendig for akkurat 
den type helseundersøkelse. Hvor trygg 
kan du være på at den informasjonen 
ikke blir brukt til ting den ikke skal 
brukes til. (5) 
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Holdninger til andre aktører som vil ha tilgang til samme data(legemiddel/forsikring) 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Forsikringsselskaper nei. Det burde være 
mitt valg om de skal få mine 
personopplysninger, det er jo noe med 
personvern. (1)  

- Kunne aldri tenke meg. Ingen av delene. Da 
kommer det kommersielle inn i bildet. (2) 

- Det er en ganske stor legemiddelindustri 
som tjener penger på oss. Og som tjener 
penger på at sykehusene velger noe framfor 
noe annet. Det er litt av misbruket da. (3) 

- Er ikke skeptisk til forskning, men hvis 
legemiddelindustrien og kanskje 
forsikringsselskaper skulle begynt å blande 
seg borti, så tror jeg ikke jeg ville synes det 
var fullt så greit. (4) 

- Forsikringsbransjen synes jeg kanskje ikke 
skal få tilgang til all mulig data om meg. 
De kan få vite diagnoser, men ikke alt fra A 
til Å. Kan hende dette har med at jeg hadde 
en livsforsikring og så ble jeg degradert når 
jeg fikk en komplikasjon da jeg var gravid. 
Da ble jeg skuffet og lei meg, følte meg 
tråkket på, selv om jeg hadde en 
legeerklæring på at jeg var frisk igjen og 
ikke hadde noen handicap. Da føler du at 
du ikke er verdt noe lenger. (5) 

- Det gjør ingenting. Kan informasjonen 
hjelpe noen andre har jeg gjort noe godt. (6) 

- Litt forvirret med legemiddelindustrien. At 
det samme remediet ikke skal koste likt 
uansett hvem som lager den. De vinner jo 
på at folk har det dårlig, og det synes jeg er 
leit. Og blir man feildiagnostisert av legen 
så tar det 5 år før det blir fjernet fra 
forsikringa, det er for dumt. (7) 

- Legemiddelfirma hadde vært ålreit, de skal 
jo utvikle videre medisiner. Så det synes 
jeg er greit. (8) 

- Forskning og forsikring hører ikke 
sammen. Men forsikringen bruker mye 
forskning på å slippe unna. (9) 

- Mer skeptisk til. Jeg tenker mer på å 
dele det med de som er i samme 
loopen som helsevesenet. Og gjør du 
forskning, så har du sikkert skrevet 
under en taushetserklæring tilknyttet 
sykehuset. (1) 
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Hva er viktig for at forskningen skal bli bedre? 

Pasienter Ikke-pasienter 

- De må få tilgang til alt det materiale de 
trenger. Og om de hadde forsket mer på 
årsak. Det kunne vært en fordel hvis folk 
kunne bli advart på forhånd. (1) 

- Sikkert avhengig av statlige midler. Det er 
kanskje stor konkurranse for hvilke 
sykdommer som blir prioritert. De som 
støtter bør være så nøytrale som mulig. (3) 

- Penger. (4) 
- Det er ikke til å stikke under en stol at det 

er litt sånn mannsdominerte disse 
sykdommene som er tøffe og høyst 
prioritert. Det er mye mer prestisje. Noen 
som har lyst å gjøre forskningen, og at det 
blir bevilget nok penger til det. (5) 

- Det må være noen nysgjerrige folk. (7) 
- Kanskje mer opplysninger om at det er 

viktig for folk å delta i forskningen. Så folk 
får litt øynene opp for hvor viktig det er. (8) 

- Penger. Tror deltakelsen står der og venter 
hvis pengene er det. (9) 

- En viktig ting er at det blir ufarliggjort. At 
det kanskje oppmuntres til å bli mer vanlig 
å dele informasjon. Kanskje en 
holdningskampanje, at man kanskje gir 
eksempler på at den her forskningen førte 
til det her resultatet. Det er jo mye lettere å 
velge når man har informasjon. (10) 

- At de har et godt materiale å jobbe 
med, at de har et grunnlag med mer 
enn bare rotter og mus. (1) 

- Hvis mange hadde sagt ja ville 
kanskje forskningen vært mer presis. 
Du må ha et visst antall for å si at 
denne forskningen er signifikant. (2) 

- Det er mange studier som trekker 
vide slutninger med veldig få 
deltakere. Så størrelsen på prosjektet 
og penger. Og ikke bare la seg styre 
av hvor pengene er bevilget. Synes 
publiseringen er skremmende, og 
hvordan den påvirker kvaliteten på 
forskningen. Alt blir målt etter antall 
publikasjoner. Det er jo eksempler på 
juks for å få publikasjoner. Men jeg 
har ikke noe svar på det ideelle. (3) 

- Det må være relevant og behov for å 
forske og utvikle på det området. (5) 
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Holdninger til informasjonssikkerhet 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Hvis jeg er anonym spiller det ingen rolle hvem som har 
tilgang til prosjektet. Informasjonssikkerheten er som det 
er. Du har personnummeret ditt overalt, men det er en 
fordel at det er personnummeret ditt overalt da, sånn at 
du ikke blir forvekslet med andre. (1)  

- Tror i grunn informasjonssikkerheten er bra. Tror det er 
mange som har redsel for forsikringsselskaper vis a vis 
helsedata for hvordan det kan bli brukt, men det har ikke 
jeg. Jeg har tillit til at de gjør en god jobb, tror de som 
samler inn er sitt ansvar bevisst. (2) 

- Så lenge jeg er anonym, så er jeg bare et nummer i en 
rekke (hvis andre forskere skulle fått tilgang). Er såpass 
dårlig teknisk at jeg ikke skjønner hvor det er lagret. 
Skeptisk til at Norge er et lite land, grunnlaget er lite da. 
Jo flere personer, desto mer anonymt. Vi kan ikke annet 
enn å stole på datasikkerheten, kollapser det så gjør det 
det. (3)  

- Spiller ingen rolle om forskeren kjenner min identitet, i 
og med at det ikke er noe hemmelighetskremmerier 
rundt det. Datasikkerhet er jeg ikke så veldig opptatt av. 
(4) 

- Tror ikke jeg hadde brydd meg om forskeren hadde kjent 
min identitet. Informasjonssikkerhet er viktig. At man 
har personvern og datavern, så du ikke kommer på 
forsiden av avisa. (5) 

- Er så gammel nå at jeg ikke bryr meg noe om det. (6) 
- Er ikke nødvendig at forskeren har et stort bilde av meg 

på veggen, eller at han vet hvor jeg bor. Men bomessige 
forhold kan påvirke ting og da kan de få bruke det. Tror 
informasjonssikkerheten er så trygg som den kan være, 
ut i fra hvordan tryggheten er innen IT til enhver tid. 
Personnummeret er den største fella, for det kan du 
bruke til økonomi og alt. (7) 

- Hadde ikke betydd noe for meg om forskeren kjente min 
identitet. Tror da informasjonssikkerhet blir gjort, at det 
det er taushetsbelagt. Det har jeg full tiltro til. (8) 

- Tror ikke det hadde betydd noe om forskeren kjente min 
identitet, bare det blir forvalta på den rette måten. Jeg er 
ikke den skarpeste kniven i skuffen når det gjelder det 
datagreiene. Men jeg håper at de som driver med det vet 
hva de driver med. (9) 

- Jeg anser det som anonymt. Har jeg gitt bort noe så føler 
jeg meg ikke knyttet til det. Jeg vet at hvis noen vil ha 
informasjonen, så hacker de meg. Det er ikke en grunn 
til å la være å bidra hvis man kan. (10) 

- Måtte være trygg på at 
det ble gjort riktig, og at 
det ikke ble sendt rundt 
med lokaltoget i Beirut 
eller Bangkok. Ville hatt 
informasjon om 
mottaker. Vi er jo naive, 
hadde stolt på de som 
hadde godkjent det. (1)  

- Tror ikke det hadde hatt 
så mye å si om 
forskeren kjente min 
identitet. Regner med at 
jeg hadde fått beskjed 
om 
informasjonssikkerheten 
i blekka som jeg måtte 
lest til å begynne med. 
Igjen er det 
tilgjengeligheten for 
meg til å lese det, det 
skal være skrevet på et 
språk som folk skjønner. 
(2) 

- Forskeren vet din 
identitet. Det må være 
en link et sted. 
Informasjonssikkerhet 
er veldig viktig. Det 
stilles krav til forskning, 
og man må tro at de gjør 
det de får beskjed om. 
Låser inn alt og 
oppbevarer det slik det 
skal, og det tror jeg 
nesten skjer. (3) 

- Viktig at det blir gjort 
på en ordentlig måte, 
hvor dataene er sikret. 
(4) 

- Legger vekt på at det er 
veldig sikkert. (5) 
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Hvordan stiller du deg til hvor mye informasjon du får om hva dataene dine blir brukt 
til? 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Det er helsedataene de skal bruke. De er ikke opptatte av 
mine personlige, men de er opptatt av gener. Hvorvidt 
jeg er ferdig med det vet jeg ikke. De tar noen ekstra 
blodprøver og bruker vev som er fjernet. For meg spiller 
det ingen rolle, kanskje de lærer noe. Det var mitt valg å 
delta, og det er veldig fint at man ikke føler man må 
være med. Og at du fikk den samme hjelpen uansett. (1) 

- Det er bedre jo mer informasjon man får. At de har en 
ide om hva det skal brukes til, og at det er begrenset til 
hvilke myndigheter som har tilgang. (3) 

- Spiller ingen rolle for meg egentlig. Så lenge det kan 
brukes til noe nyttig er det helt i orden. Hva det brukes til 
er ikke veldig viktig synes jeg. (4) 

- Egentlig driter jeg i det. Har jeg sagt jeg skal være med, 
så gjør hva dere vil. Det spiller ingen rolle. Jeg har ikke 
noen innvirkning på det systemet ting blir sendt til og 
analysert i, så hvorfor skal jeg bry hodet mitt med det. 
Det var mye å lese med en gang, derfor delte jeg og 
ungen min på det. Du har ingenting å tape på det. Ikke 
koster det meg penger, og ikke er det noen som går av 
gårde med den ene armen min. (5) 

- Det gjør ingenting. Hvis mine blodprøver kan være til 
nytte for noen andre, så gjør jeg noe godt. (6) 

- Det er vanskelig å huske hva man har skrevet under på. 
Det at det står hvilken lege som er ansvarlig og hva du 
har sagt ja til, den basisinfoen synes jeg er ålreit. Trengte 
ikke noen diskusjon, var mer interessert i å få gjort 
arkene og si takk for at jeg fikk være med. (7) 

- Har ikke fått noe, men det hadde vært litt spennende å få 
vite det. Snakket med samboer som er sykepleier om 
avgjørelse og vi var begge enige om at sånn måtte det 
være. (8) 

- Jeg blander meg ikke for mye bort i hva de gjør med det. 
Lar dem få gjøre det de skal gjøre med prøvene. Det 
viktige er at jeg kan ha prøver som er verdt å forske på, 
og ikke informasjon om hva de blir brukt til. Sa bare ifra 
om avgjørelsen. Det gjaldt jo bare meg. (9) 

- Det er fint å vite at det blir brukt innen området jeg ga 
tillatelse for, og at det blir brukt etisk. Kan hende jeg 
fikk informasjon om hvilke prosjekter som bruker 
prøvene, men jeg husker ikke. Snakket med en av mine 
foreldre, som har vært med på det selv sånn jeg fikk 
inntrykk av, og den personen hadde et veldig positivt 
inntrykk. Snakket også kanskje med ektefelle om det. 
(10) 

- Bestemte helt selv at jeg 
skulle delta. (1) 

- Så mye som mulig 
egentlig, det tror jeg at 
jeg hadde satt meg godt 
inn i. Men det kommer 
litt an på 
tilgjengeligheten, sånn 
hvis det er skrevet for 
folk i helsevesenet. Da 
hadde jeg nok gitt meg 
etter en stund. Hvis det 
var skrevet for at jeg 
skulle skjønne, så ville 
jeg synes det var såpass 
interessant å vite hva 
mine data ble brukt til at 
jeg hadde prøvd å sette 
meg inn i det. (2) 

- Det er viktig å få 
informasjon om hva det 
brukes til, men det er 
begrenset hvor mye man 
kan forstå av hva de skal 
bruke det til. (3) 

- Det er ikke godt å si. 
Man blir jo gitt noe 
informasjon, og jeg vil 
ikke tro man får tak i 
informasjon uten et 
samtykke etterhvert. 
Tror det er ganske 
strengt her, så føler det 
er litt trygt sånn sett. (4) 

- Det viktigste var at det 
utvikler faget sånn at 
man kan dra nytte av det 
i behandlingen. Ville 
ikke etterspurt 
informasjon om alt selv, 
uten at det var knyttet til 
en hendelse. (5) 
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Synes du at du fikk god nok informasjon til å gjøre et godt valg? 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Kanskje ikke, du vet egentlig veldig lite. Du 
får bare informasjon om ditt personvern og 
sånne ting og at de kan ta vevsprøver. Det var 
helt greit. Vet ikke helt hvordan de skulle gjort 
det bedre egentlig, men jeg var litt overrasket 
over mengden blodprøver de tok. Sånne ting 
kunne de informere om. (1) 

- Det står gjerne hvordan dette skal brukes, det 
står jo fint formulert. (3) 

- Ja, synes jeg blir godt informert hele veien. 
Jeg synes de er fantastisk flinke til å 
informere. (5) 

- Ja, ut i fra at det var nok å lese. Synes kanskje 
noe av informasjonen var gjentagende, men 
det kan jo være fordi jeg var trøtt i hodet. Det 
hadde holdt med et ark. (7) 

- Fikk veldig god informasjon, og fikk veldig 
god informasjon da jeg kom hit til 
forundersøkelse. Jeg skjønte stort sett hva det 
innebar. (8) 

- Jeg vet ikke det. Når du får spørsmål om å 
være med på forskning og jeg ikke kan si nei, 
da måtte jeg jo si ja. Går ikke og tenker på det 
hver dag at jeg er med på det. Det behøver 
ikke være så viktig for meg, viktigheten er hva 
som kommer ut av det. For det er ikke sikkert 
det er jeg som skal dra godene av det, det er jo 
heller de som kommer etter oss. (9) 

- Det var egentlig veldig tydelig forklart. Det 
var mer det at jeg var i en følelsestilstand, så 
det var ting jeg kanskje ikke fikk med meg. Så 
derfor synes jeg det var veldig fint at man 
kunne få det muntlig, hvis ikke kunne jeg 
bomma fordi jeg ville fokusert på det 
idealistiske i det, og ikke fått med meg alt. 
(10) 

- Ja, jeg visste jo hvordan effekten 
av operasjonen har vært, og det 
synes jeg var helt greit. (1) 
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Prosessen med deltakelse 

Pasienter Ikke-pasienter 

- En pleier fortalte om forskningen på et operasjonsmøte 
jeg hadde med legen. Da fikk jeg masse papirer som 
jeg skulle lese igjennom og skrive under hvis jeg ville 
være med. Den synes jeg går litt fort for seg. Du har 
ikke tid til å se igjennom, men fikk tilbudet om å ta det 
med hjem og så sende det inn. Jeg kunne ikke skjønne 
hvorfor jeg ikke skulle være med. Så ble sendt til 
blodprøver samme dag. (1) 

- For tvillingundersøkelsen var det etter at de ble født 
tror jeg. Og jeg tenkte det var morsomt å kartlegge 
helsedata. Kanskje jeg fikk tilbud fordi det lå astma i 
familien. (3) 

- Husker ikke om jeg fikk spørsmål i forbindelse med en 
kreftoperasjon, har jo omtrent aldri vært syk ellers. (4) 

- For å få spesialbehandling for kreften min, ble jeg 
forespurt om deltakelse når de oppdaget kreften. Så jeg 
ble spurt nesten med en gang jeg kom hit. Det gikk vel 
en dag til de fikk tilbake arkene og jeg hadde mulighet 
til å spørre hvis det var noe. (5) 

- Du sitter der og er egentlig sliten i hodet og får lagt 
fram 6 ark mens du venter på en dag du gruer deg til. 
Så jeg kan ikke kalle det den beste 
beslutningsprosessen. Det er noen som står der og har 
lyst å forske på at andre ikke skal ha det vondt, og liker 
du folk er det ganske lett å si ja. Når jeg har det vondt 
så har jeg ikke lyst til at andre skal kjenne smerten min, 
og da vil jeg gjerne at andre skal ha det bedre. (7) 

- Fikk brev hjem i posten sammen med 
innleggelsesinformasjon. Gikk igjennom og skrev 
under selvfølgelig. Da sto det litt om at de kunne få lov 
til å forske på kreften og det er veldig positivt for andre 
som kommer etter. (8) 

- Fikk tilsendt hjem i posten med et timesvar. Så ikke 
noe grunn til ikke å være med, så tok det med hit og 
leverte det. Vet ikke om det bare var blodprøver eller 
vevsprøver i tillegg. Jeg behøver ikke sette meg så mye 
inn i det. (9) 

- Delte blodprøver. Fikk skriv i posten, var litt i sjokk 
fordi alt var nytt og jeg akkurat hadde fått vite ting. 
Fikk følelsen av at jeg fikk mye informasjon og det 
viktige for meg var at jeg kunne hjelpe i framtiden, så 
da var det greit å dele det. (10) 

- Brev i posten. Du har 
gjennomført denne 
operasjonen ønsker du å 
delta i forskning. Og jeg 
var veldig ivrig, følte meg 
veldig utvalgt. Det var en 
samtale og en 
undersøkelse. Det var 
effekten av operasjonen 
som er med i et 
forskningsprosjekt. Så da 
følte jeg at jeg donerte 
både kroppen og hjernen. 
Det er viktig at det 
forskes på sånne ting. 
Derfor var jeg veldig 
ivrig, og synes dette var 
stas. (1) 

- Husker ikke hvordan jeg 
eventuelt ble spurt. (5) 
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Hva legger du i begrepet helsedata? 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Det at de har tatt noen ekstra blodprøver, 
og de vil også ta vevsprøver. Det må de 
gjerne bruke. (1)  

- Respekt, omsorg og trygghet. Hvis du gir 
respekt og trygghet, så gir du omsorg.  

- At det ligger i databaser som kan bli 
brukt. Har hørt at det kan misbrukes, men 
ikke satt meg nok inn i hvordan det kan 
misbrukes. Jeg tenker at det er kjempe 
viktig for forskningen sin side. (3) 

- Har ikke tenkt på det for å være ærlig. (4) 
- Hva som feiler meg, hva jeg er 

sammensatt med fra A til Å, blodprøver 
og hvordan alt fungerer. Meg og min 
psyke, og alle mine mangler. Det blir 
liksom hele mennesket. (5)  

- At man deler informasjon, at det flyter 
mellom de ulike instansene at man kan ha 
best mulig framgang i forskning. (10) 

- Sykdommer du har, behandling du har 
fått og resultat av behandling. (1) 

- Genetiske ting, egentlig alt som har 
med helse å gjøre. (2) 

- Opplysninger om individuell helse, og 
all type helse antakeligvis. Både fysisk 
og psykisk. (3) 

- Alt som angår min helse som er 
registrert i det offentlige. (4)  

- Risikofaktorer kanskje, om man er 
disponert for ulike sykdommer. 
Samfunnet har behov for å samle 
helsedata for en større gruppe. (5) 
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Er helsedata sensitivt for deg? 

Pasienter Ikke-pasienter 

- De trenger ikke gå ut med navn og personnummer, men 
det de er ute etter er jo sykdomsforløp. Det må de gjerne 
bruke. (1)  

- Jeg skjønner at det er sensitivt, men jeg skjønner ikke at 
det er så sensitivt når det er anonymt. Har kanskje ikke 
satt meg nok inn i det til å se at det er så sensitivt når det 
er anonymt eller hvor anonymt det er.  (3) 

- Snakker helt åpent om det, så synes ikke det er så 
sensitivt. (4) 

- Det er ikke viktig for meg at det er så inni granskauen 
hemmelig. Så lenge jeg ikke kommer på forsiden av VG 
med navn, bilde og personnummer. Alt som er tatt ut av 
meg har jeg ikke bruk for lenger, og om de sender det 
verden rundt til forskning, så synes jeg bare det er bra. 
Jeg skjønner ikke de som ikke sier ja til å være med for 
at andre kan nyte godt av det. Kanskje fordi jeg er 60 år 
og har jobbet i helsesektoren i mange år. Jeg har vært 
inne i den bobla og sett hvordan ting fungerer. Har vært 
blodgiver. Etter en tidligere operasjon har jeg vært brukt 
som eksempel for legestudenter, så jeg tror det hjelper. 
(5) 

- Nei, jeg har sagt til folk at jeg har fått kreft, og så får de 
ta det sånn de vil. Mange tåler ikke det. (6)  

- De er jo sensitive overfor hver enkelt, men vet ikke 
sikkerheten hvis det er noen som er ute og leter. Per i dag 
så er det trygt, men i morgen så må vi se. Så utrygt føler 
jeg det er. Men allikevel stoler jeg på dem, at de gjør så 
godt med det de har. (7) 

- Nei, det er det ikke. Det gjør ingenting for meg om noen 
ser det, og det synes jeg er helt greit hvis det skal tjene til 
noe positivt. Jeg synes det er greit å være åpen om ting, 
jeg har ikke noe å skjule i forhold til det. (8)  

- Både ja og nei. Når det kommer til forskning, så blir jo 
personlige data lagt bort på en måte. Det gjør ingenting 
om sykdomsbildet blir forsket på, det er ikke meg som 
person. (9)  

- Hvis jeg hadde snakket om det på fest, så ville jeg synes 
det. Er det i en kontekst for å bli frisk, så synes jeg det er 
veldig viktig å dele dem. Så de kan være sikker på at de 
har informasjonen de trenger for å gjøre best mulig 
arbeid. Har ikke mange motforestillinger mot å dele 
blodet når det er anonymt uansett. (10) 

- På en måte så er det det. 
Det ville ikke vært 
sensitivt at jeg har hatt 
denne operasjonen. Det 
er ikke så sensitivt som 
hvis du har mer sånn 
psykiatri. Det er mer 
sensitivt. (1)  

- Ja, det synes jeg. Det 
går faktisk veldig dypt 
inn, siden det er det 
psykiske og fysiske, så 
synes jeg det er veldig 
sensitivt. Du leser alltid 
at ting kan komme på 
avveie, og det er noe jeg 
ikke hadde likt. (2) 

- Jeg vet ikke om jeg 
synes alt er like 
sensitivt, det er litt 
grader kanskje. (3)  

- Hvis det blir gjort på en 
ordentlig måte, hvor 
dataene er sikret og 
anonymisert, så tenker 
jeg at det er viktig at 
informasjonen blir delt. 
(4) 

- Ville tenkt det var en del 
informasjon som jeg 
anså som privat, som jeg 
ville vært litt restriktiv 
med. (5) 
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Vedlegg 7 – Samtykke  
Har du hørt om bredt samtykke? 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Nei, ikke egentlig. (4) 
- Vet egentlig ikke hva ordet betyr. Men 

det er vel kanskje at du har gitt samtykke 
til at de kan gjøre det de vil med dine 
organer som er tatt ut av kroppen din. 
(5) 

- Nei, har vel ikke det. (8) 
- Ikke som jeg kan huske. Kanskje hørt 

om bred forskning. Det er 
tolkningsmuligheter når du leser der og 
da. (9) 

- Nei, det sier meg ingenting. (1)  
- Har hørt om det, men aldri gitt det, så 

vidt jeg vet. (4) 
- Nei, aldri. (5) 
 

 

Vet du om det du skrev under ble kalt et bredt samtykke? Kunne det vært et bredt 
samtykke? 

Pasienter Ikke-
pasienter 

- Det tror jeg ikke jeg har gjort. Men det spiller vel egentlig ikke en rolle. 
Skrev under på forskning om å bruke genmateriale, vevsprøver, 
blodprøver og sånn. Har vel samtykket til et bredere samtykke enn det 
jeg forespeiler det, men jeg kan si nei. (1) 

- Har ikke skrevet under på et samtykke. (2) 
- Ja, det var vel det ene med to leger som det var ymse greier. De sto innen 

2034 og hvis det er noe igjen da, så må det ha vært et godt utgangspunkt. 
Men noen ganger kan løsningen ligge bak en annen dør, så det er en 
fordel at de heller bruker det bredt. (7) 

- Ja, de har nå muligheten til å bruke det til det de trenger innen 
kreftforskning. (10) 
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Hva synes du om bredt samtykke eller spesifikt etter en forklaring på det? 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Uansett om du har gitt et bredt samtykke 
har du gitt det under forutsetning av at 
du kan reservere deg. Ethvert menneske 
har selvbestemmelsesrett over egen 
kropp. (2) 

- Det var ganske bred og åpent. Det høres 
ut som hvis de skal komme videre, så 
må de vel ha utvide, tror jeg. (3) 

- Synes det høres helt greit ut. Et smalere 
hadde vært mer tungvint. (4) 

- Et smalere er bare tull, da tror jeg folk 
hadde blitt enda mer lei og sagt nei. (5) 

- Hvis det kan hjelpe et menneske, så gjør 
jeg det. (6) 

- Ser på et smalere som ganske snevert i 
forhold til helheten. (9) 

- Du stopper jo det selv. Er greia å få 
brukeren bevisst? Hvis du hele tiden blir 
spurt om å delta i prosjekter, så blir de 
lei. (1) 

- Det er på en måte veldig bra, spesielt når 
du(intervjuer) kommer og informerer, da 
føles det veldig trygt. Hadde det vært litt 
mer anonymt kan jeg tenke meg at færre 
hadde sagt ja. Tror den samtalen er 
veldig viktig. Med et bredt så vet du 
ikke hva det skal brukes til og det kan 
godt hende at du da blir mer usikker, en 
samtale kan klargjøre hva dette er. Er det 
et spesifikt så er det greiere å si ja for da 
er du vel kanskje tatt ut for en grunn. (2) 

- Tenker det høres fornuftig ut. Det kan 
unngå unødvendige mange prøver. (4) 

- Du må jo ha noen kontrollkomiteer på 
sånne ting. Det er jo andre som kan få 
tilgang på informasjonen, så det bør jo 
være en informasjonsplikt. (5) 
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Hva synes du om at samtykke kan bli elektronisk og ikke på papir?  Hva synes du om at 
det foregår på papir? Komfortabel med en elektronisk løsning 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Jeg liker ikke helt utviklingen med at alt er 
elektronisk. Synes det er greit med papir. (1) 

- Det blir lite menneske til menneske og det er litt 
trist. Det er jo kreft vi snakker om, og det skjer 
jo nesten over natta at du får vite det, og da er 
det vanskelig å ta avgjørelser. (2) 

- Jeg er for at det må effektiviseres og bort fra 
masse papirbruk. Man må jo til slutt lære seg å 
bruke telefonen til alt. Man kan lære selv om 
man er 60+, men liker fortsatt å lese på papir. 
Det overrasket meg hvorfor jeg skal gjøre dette 
her på så mange papirark. Opplysningene går 
ikke helt automatisk mellom og det synes jeg 
det burde gjøre i dag. Det må gjøres lettvint og 
effektivt og det kunne sikkert vært lettere hvis 
sykehusene hadde samme system. (3) 

- Er ikke så dreven på nettbruken, så synes ikke 
det hadde vært så greit. Synes det er greit å ha 
det på papir. Jeg har datamaskin, men bruker 
den ikke mye. (4) 

- Tror det er like trygt som på papir. Noen feil 
kommer til å skje underveis uansett. (5) 

- Litt tidlig for meg at de forlanger at alt skal 
være på datamaskin. Jeg får hjelp til sånt. Du 
kan ikke lære deg noe nytt når du er over 80 år. 
Det er lettere når man sier det muntlig. (6) 

- Det er en utfordring med posten, at ting kan blir 
borte. Men allikevel er ikke nettet en 
selvfølgelighet. Jeg bor på landet og her er det 
ikke en selvfølgelighet. Nett er jeg skeptisk til 
uansett fordi nettet ikke er bra overalt, så når de 
har løst det er det mindre skepsis der. (7) 

- Synes det er helt greit at det blir elektronisk. 
Men det er noe med at et brev ligger der og en 
mail kan det ta en uke før jeg kommer på at jeg 
burde lese. Det kunne godt vært dobbelt en 
periode, til de slutter med brev. (8) 

- Det blir verre for eldre folk, men det er der 
framtiden ligger. Man må godta det og håpe at 
sikkerheten ivaretas like godt som papir. (9) 

- Jeg kan se for meg at det er best å signere 
hjemme. Innbiller meg at det er lettere å ta en 
avgjørelse uten at man føler det er avgjørelsen 
man burde ta. (10) 

- Har ikke kopier av det jeg har 
skrevet under. Er jo naiv og 
stoler på alle. (1) 

- Papir kan komme på avveie og 
det kan andre ting også. Så det er 
litt sånn hipp som happ. Så hadde 
sikkert gjort det elektronisk. (2) 

- Synes ikke det å sende ting i 
posten er så veldig sikkert. Det 
bruker jo ofte å komme på 
avveie. Men er skeptisk til alt 
elektronisk og at det kan 
misbrukes. Det er tilfeldig hvor 
sikker den fysiske posten er. (3) 

- Det er måten det blir oppbevart 
som er viktig. Det høres 
betryggende ut at de får 
informasjon på forhånd hjemme. 
(4) 

- Synes det er helt greit at det blir 
elektronisk. Du vet aldri om 
personen har mottatt et brev eller 
bare ikke svarer fordi de ikke vil. 
(5) 
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Hvilken samtykkemodell tror du at du er mest komfortabel med? 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Det er mye de egentlig kunne ha fått tilgang 
til som prøver og forsøk. Jeg har vært 
igjennom en del. Har bare skrevet under på 
kreft og den delen. (1) 

- I dag tror jeg at jeg ville sagt bredt. Det er 
ikke sikkert jeg ville sagt det for en måned 
siden. (2) 

- Liker det brede når det først skal være et 
samtykke. Eller så kan du takke nei i første 
omgang. (3) 

- Spiller ingen rolle for meg. Tror det kunne 
vært greit med et bredt samtykke. (5) 

- Bredt er helt greit. (7) 
- Det spørs akkurat hva det gjelder. Hadde jeg 

sagt ja til de prøvene, så hadde det jo gjeldt de 
som trenger å bruke de. Så de kunne få bruke 
de uten og spørre meg om de forskjellige 
tingene. Er det veldig viktig, så ta prøver og 
gjør hva du vil, holdt jeg på å si. Ikke noe 
problem med å si ja til medisinske og sånn. 
Hadde ikke hatt behov for å vite om hvert 
eneste prosjekt. (8) 

- Det har ikke noe å si. Begge deler er like 
viktig for dem som driver med det. (9) 

- Et bredere samtykke ville jeg foretrukket. Det 
er mer tilgjengelig for det er jo forskning som 
jeg ikke nødvendigvis er klar over. Da kan 
noen profesjonelle vurdere nytten, heller enn 
at jeg blokkerer det fordi jeg ikke har nok 
informasjon og er usikker. (10) 

- Tenker det er helt greit med bredt 
samtykke. Det blir på en måte fra 
prosjekt til prosjekt hvis du er 
garantert at du får en henvendelse når 
dataene dine skal brukes. (1) 

- Ser nok fordelen med å skulle 
godkjenne hvert prosjekt. (3) 

- Ville tenkt at jeg var mer komfortable 
med å bli spurt om samtykke og 
informert om hvert prosjekt. Eller så 
mister du litt kontrollen over hva 
dataene blir brukt til. Det vil jo 
kanskje ikke skade en, men det kan jo 
gjøre det. (5) 
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Vedlegg 8 – «Levende Samtykke»  
Har du hørt om MinJournal eller har du erfaring med andre helseportaler?  

Pasienter Ikke-pasienter 

- Det tror jeg. Er ikke sikker, men du har jo 
allerede sett digiposten, alt skal liksom være 
elektronisk. (1)  

- Jeg har aldri brukt det, men jeg vet de har sagt jeg 
kan logge inn hvis jeg vil. Men jeg sier da at jeg 
ikke har lyst, journalen får jeg av fastlegen. (2) 

- Har vel fått en melding om at jeg kan gå inn og 
skrive en utredning om møtene. Men det var så 
ferskt og litt mye sjokk, så tror ikke jeg var i 
stand til å skrive noe. Men har ikke gått inn. (3) 

- Ja, men aldri vært inne der. (4) 
- Nei, egentlig ikke. (5) 
- Jeg kan ingenting med dette. Jeg er såpass 

redusert. De er heldige de som kan, de som sitter 
der med den lille datamaskinen. (6) 

- Har sett på den MinHelse som jeg har vært 
innom. Der skulle jeg kunne finne alt, 
kjernejournalen og sånn, men der lå det ikke en 
dritt.no. Og så leste jeg om MinJournal ute på 
veggen her, og der lå det ting fra Østfold og 
Radium. Da hadde jeg plutselig begge deler på 
samme sted og det var veldig overraskende, men 
en positiv overraskelse. Det var veldig greit for 
meg, siden jeg slet med å huske akkurat når jeg 
hadde vært hvor. (7)  

- Jeg har vært inne og tittet en gang. Men det hadde 
vært litt spennende hvis du kunne sett journalen 
din. Og du kan jo gå inn å se på medisinlisten din, 
og se hva du har igjen av medisiner (gjelder dette 
Helsenorge?)2. Det er jeg veldig ofte, og det er 
veldig ålreit. Har fått beskjed om at jeg har en 
kjernejournal.  (8) 

- Jeg har vært borti den, men aldri fylt ut, så kan 
vel ikke si jeg er så kjent med det. Husker ikke 
hvor jeg var borti den. (9) 

- Jeg har vært innom der en gang, sånn i forhold til 
denne her prosessen. Det var før jeg hadde fått 
epikrisen min, så har ikke lest den. Husker ikke 
om jeg logga inn med altinn eller bankbrikken 
min. (10) 

- Nei, jeg har ikke vært inne og 
sett på det her. Men MinJournal 
er ikke det samme som ligger 
på Helsenorge? (1) 

- Har fått noe sånt, den burde jeg 
åpne, men jeg har ikke gjort 
det. Jeg prøvde, men det tok så 
lang tid, og jeg hadde ikke tida 
akkurat da. Jeg har også hørt 
om Helsenorge. Jeg prøvde 
virkelig og jeg trodde det skulle 
være raskt og smertefritt, men 
det ble det ikke. Kanskje jeg 
ikke hadde BankID med meg. 
(2) 

- Nei, det vet jeg ikke noe om. 
Men jeg fikk en SMS eller noe 
fra legen med svar på noen 
prøver. Fikk det på telefonen, 
på et eller annet. (Logget inn på 
MinJournal under intervjuet)3 
Og der var det ingenting. 
Kanskje det var Helsenorge jeg 
fikk det på, at jeg kunne logge 
inn der. (sjekker ut 
Helsenorge)4 Bruksvilkår betyr 
vel at jeg ikke har vært der, 
kommer til spørsmål om 
samtykke. Nei, nå begynner det 
å bli skummelt, dette orker jeg 
ikke nå. (3) 

- Jeg har hørt om den, men jeg 
har ikke noe jevnlig helsebehov 
så har ikke hatt behov for å 
opprette det på en måte. Har 
også hørt om Helsenorge. (4) 

- Ingenting, det kan jeg trygt si. 
Hørt om det og hørt om det, 
men ikke brukt det. Har vært 
borti Helsenorge før.  (5) 

                                                
2  
3 Det i parenteser er kommentarer gjort av intervjuer. 
4  
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Hva synes du om at mer og mer av journalen kan komme på nett? 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Når det er mulig med identitetstyveri, så 
synes jeg ikke så mye om det, egentlig. Det 
er så sårbart. Du blir veldig handicappet 
med et lite strømbrudd. Jeg skjønner at de 
prøver å utvikle og forbedre, men det går 
bare en vei og det går så fort. De må jobbe 
med sikkerheten, sånn som med den Æ-
appen til Rema. Alles personopplysninger 
ble lagt ut for åpne vinduer, holdt jeg på å 
si. Jeg synes det er noe pes og måtte gå inn 
på data og huske enda flere passord. Så der 
har jeg ikke lyst til å skrive under på noe. 
Jeg tror ikke det kommer til å fortsette med 
papir. For hver gang jeg får brev fra 
sykehuset, så står det at dette kunne du 
mottatt for tre dager siden hvis du hadde 
opprettet DigiPost. (1) 

- Det vet jeg ikke om jeg vil like. Det vil jeg 
føle at var utrygt. Det ville ikke være et 
problem å logge inn på MinJournal for 
noen som ville det. (2) 

- Jeg synes ikke akkurat så mye om det, men 
det er fordi jeg ikke er så dreven i den 
databruken. Regner med at det kommer til å 
fortsette med papir en stund. (4) 

- Da kan de liksom bare plugge seg inn og så 
finner de data på meg, og det synes jeg er 
bra. Synes det er veldig greit, for de der 
papirgreiene tar jo så lang tid. (5) 

- Så lenge det er trygt og oppbevart til den 
bruken det skal ha, så er det ikke noe 
problem. Det er dårlig at det ikke er bra nok 
internett tilgjengelig for all oss i Norge. Det 
er bra at sykehusene kan på kryss og tvers 
finne informasjon, så du ikke må ligge og 
huske hele tiden. Det må jeg si at er til en 
voldsom hjelp. At de kan søke på historien 
min fra forrige innleggelse, som gjør at de 
finner informasjonen de trenger for å gjøre 
en god jobb. Det er for meg en lettelse. (7) 

- Min kunnskapsevne vil ikke på langt nær 
nå noen av de som kan forklare meg det 
som står der. Så jeg tror aldri jeg kommer 
til å lete på nettet for å få svar. Jeg tror ikke 
det hadde vært noe for meg. Tror det 
kommer til å fortsette med papir. (9) 

- Hvis jeg ble dårlig et annet sted, så 
kan de finne journalen min så det er 
helt greit. For jeg hadde et 
familiemedlem som hadde den 
permen med journaler som var veldig 
tykk, og ved en innleggelse så fant de 
den ikke. Men det kan jo hende at noe 
skjer med det elektroniske også, og så 
få vi ikke opp journalene og hva da? I 
en krigssituasjon for eksempel. Så vi 
er jo veldig sårbare da. Men vi kan jo 
ikke ha både papir og data. Men man 
må tenke over hva man skal gjøre 
hvis ting ikke fungerer, og man må ha 
ut livsviktige opplysninger. (2) 

- Det må jo være mange positive 
effekter for brukeren. For legen har 
skrevet på pc-en sin lenge, så det 
ligger jo elektronisk. Så om det blir 
tilgjengelig for den det gjelder må jo 
være bare greit. (3) 

- Det som er greia er på en måte at det 
er en sikker løsning, sånn at det ikke 
er mulig å hacke. Eller så tenker jeg 
at det er en trygghet, fordi at hvis det 
skulle skje noe med deg et annet sted 
i landet, så er det mye enklere å få 
helseopplysninger om deg. Og det er 
egentlig veldig dumt at det ikke er 
noe felles mellom helseforetak. Man 
trenger ikke lese alt selv om man har 
felles journal. Har erfaring fra en 
helsestasjon, der de hadde flere rom i 
journalen sånn at ikke alle kunne lese 
alt. Det er noen betenkeligheter, 
samtidig som det er viktig å dele og 
være åpen og. (4) 
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Hva slags informasjon ønsker du for at du skal ha nok informasjon til å gjøre en 
beslutning?5 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Jeg vet rett og slett ikke. For jeg liker 
ikke det elektroniske, synes det blir så 
tungvint. Jeg vil gjerne beholde litt 
selvråderett. Dette er noe jeg egentlig 
ikke ville si ja til. (1) 

- Det er vel sånn at du gir samtykke på 
grunnlag av at du er ganske overbevist 
om at de som har fagkunnskapen vet hva 
de snakker om. Jeg ville ikke hatt den på 
latin. Ville helst hatt den på norsk, men 
kunne godtatt engelsk. Jeg ville først og 
fremst vite at det gjaldt bare meg, også 
at det ikke ble brukt kommersielt. Jeg 
ville hatt det spesifisert, hvilket område 
det skal brukes til. (2) 

- Klarer ikke tenke formuleringen av det. 
(3) 

- Det kan jeg ikke svare på egentlig, er 
ikke helt sikker på det. (4) 

- Er vel som regel bare at jeg vet navnet 
på den, og at legen hadde stått der, og så 
kanskje varigheten da. Tror ikke jeg 
hadde orket noe mer, da hadde jeg vært 
forsker. (7) 

- Det spørs hva det gjelder. Hvor er det 
jeg står hen på det ja. (8) 

- Jeg vet ikke riktig om vi alltid er like 
klar over hva som er forskning og ikke. 
Men jeg regner jo med at det står at dette 
er et forskningsprosjekt, eller kan du 
tenke deg å være med på forskning. (9) 

- En plass hvor de forklarer hva de 
forskjellige begrepene egentlig betyr, 
sånn at folk kan sette seg inn i det. Det 
er en del begreper du ikke har full 
innsikt i. For det har jo noe med hvordan 
skal du kunne si ja, hvis du ikke fullt ut 
forstår det. (10) 

- Hvorfor ønsker dem at du skal samtykke 
til forskning, det må det stå om på vanlig 
norsk og ikke latin. Sånn som du 
forklarte det, det er jo fordi man kan 
bruke det til alle forskningsprosjekter 
innenfor den typen lidelse. Bredest 
mulig forskningsgrunnlag. Det som må 
forklares er den anonymiseringen i 
forbindelse med forskning. Det er jo det 
vi er redd for, at det skal komme ut i 
forskningen at du hadde sånn og sånn. 
Også hva som har skjedd, hva slags 
behandling du har fått og hvordan den 
har virket er viktig å få fram, i forhold til 
at noen andre skal behandles for noe av 
det samme. Det kunne også presenteres i 
kort versjon og hvem som er ansvarlig 
for prosjektet, og har du spørsmål så ta 
kontakt. (1) 

- Hva man samtykker til for det første. Og 
er det en siling for hva som er relevante 
prosjekter for deg? Og har de en profil 
på meg i utgangspunktet og hvor får de 
det fra? Kanskje at det først er et 
samtykke til at dine overordnede 
helseopplysninger kan bli benyttet for å 
bli invitert til forskning. Det ville jeg 
nok hatt som nummer 1. (4) 

- Det måtte være veldig omfattende. Jeg 
tror kanskje ikke jeg ville signert et 
bredt samtykke bare basert på sånn type 
informasjon. Før jeg gikk inn på ting 
som berører egen helse, så tror jeg at jeg 
ville hatt mer informasjon. Kanskje litt 
annen type og. (5) 

 

 

                                                
5 Svar i denne tabellen er relatert til figur 2 i masteroppgaven.  
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Hvor lenge vil du at et bredt samtykke skal gjelde?6 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Det må jo gjelde over flere år, skal man 
kunne ha en nytte av dem. Men det står at 
dette er helt frivillig, og at du når som helst 
kan melde deg ut, og det bør jo egentlig 
holde. Om det vil stå der i 50 år eller om jeg 
lever i 5 år, så lenge jeg selv har valget. (1) 

- I min alder så tror jeg ikke jeg kunne si mer 
enn 5 år. Det er mye som kan inntreffe når du 
har rundet 80. 5 år hvis jeg var mentalt 
tilregnelig, og at det ble slutt hvis jeg ikke 
lenger er mentalt tilregnelig. (2) 

- Må egentlig være et veldig langt 
tidsperspektiv, forskning går jo over så 
mange år. Det jeg ville foreslått, enten alltid 
eller til jeg personlig trekker samtykket. (3) 

- Har ikke tenkt på det at det skal være noen 
begrensning på det. Kan stå så lenge det vil 
for meg. (4)  

- Hvis de skal forske på materiale de har fra 
før, så spiller det ingen rolle hvor lenge det 
varer. Da kan de ha det på livstid for min 
skyld. (5) 

- Det får vi ha så lenge jeg har evnen til å 
svare på det, og om man orker. (6) 

- Men er det 10 og 10 år eller hva er naturlig? 
Du må jo nesten ha 10 år, sikkert som 
minimum, for forskning kan jo ta så lang tid. 
(7) 

- Hvis det ikke skulle komme noen spesielle 
greier, så vil det jo gjelde livet ut. (8) 

- Hvis det er her vi skal godta det så tror jeg at 
jeg ville gått for ett år av gangen. For da ville 
det si at jeg bevisst går inn og ser, og vet hva 
jeg driver med. Og da ville jeg også vært klar 
i hodet til å takke ja eller nei. Kanskje lenger 
på papir eller fått informasjon på en annen 
måte. Jeg er skeptisk til nettet. (9) 

- Jeg tenker at det kanskje burde være sånn 10 
års mellomrom, hvor man så kan kjenne på 
om man fortsatt synes det er greit eller ikke. 
For det har noe med autonomi å gjøre, tror 
kanskje det er lettere for folk når de vet at de 
kan ombestemme seg. (10) 

- 10 år på grunn av at det er vanlig i 
staten. Men er det kort i et 
forskerperspektiv, jeg ser her at det 
er mye lenger. Så hvis det er et 
prosjekt som varer lenge kan dette 
samtykke utvides. Men i 
utgangspunktet synes jeg 10-15 år 
er lenge. (1) 

- Litt forskjellige livsfaser, hvis du er 
90 sier du kanskje ikke 10 år fram i 
tid. Jeg tror i hvert fall ikke sånn 
resten av livet. Men kanskje 10 år 
fram, noe sånt. (2) 

- Det kan brukes etter livet også. 
Prøvene ligger der, og det er et 
utfall å dø, et viktig utfall. (3) 

- Jeg tenker det at skal det opphøre da 
hvis det er en slik varighet. Skal det 
være ens død, eller skal det leve 
videre etterpå, eller skulle vi hatt et 
sånt der uendelighetssymbol. Hvis 
du dør, og det allikevel er 
interessant fordi du kanskje har en 
spesiell lidelse. Det er noe å tenke 
på, om noen skal overføre 
samtykket ditt. Men at de setter det 
langt fram synes jeg ikke er noe rart, 
forskning tar jo veldig lang tid. (4) 

- 5 år kanskje, så man hadde en viss 
forventning om hva som kunne skje. 
Så du sikrer deg mot det som ligger 
så langt fram at du ikke har oversikt 
over det i det hele tatt. (5) 
 

                                                
6 Svar i denne tabellen er relatert til figur 2 i masteroppgaven. 
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Hva synes du om to uker reservasjonstid til å bestemme deg for om du vil delta eller 
ikke?  

Pasienter Ikke-pasienter 

- Det må være helt greit. Da har man vel 
rukket og gå inn og lese litt da. Det står jo 
i ettertid at så kan man allikevel reservere 
seg. (3) 

- Det høres greit ut det. (4) 
- Ja, det må det da være, jeg tror det. (5) 
- For å være helt ærlig så tenker jeg ikke så 

mye på det. Det spiller ingen rolle for 
meg. Det har jeg ingen formening om. (6) 

- Hvis du får et varsel, så har du det bak i 
hodet ditt at du må gjøre noe i løpet av de 
14 dagene. (7) 

- 14 dager er jo greit. (8) 
- Kanskje litt kort. For det er ikke alle som 

er inne på nettet hver dag. Jeg har lett for 
å tro at kanskje mange har lettere for å 
reservere seg. For dette skjønner jeg ikke 
helheten i, så da gidder jeg ikke være med 
på det. (med tanke på at det blir godkjent 
med mindre du reserverer deg)7 (9) 

- Ved første øyekast ser det ut som en fin 
ting, men jeg tenker at folk som regel ikke 
er så mye på nettet. Det kan være ferie, 
eller andre faktorer som gjør at man 
kanskje ikke ser det. Så kanskje litt lenger 
tid, hvis det var sånn at man måtte 
godkjenne hvert prosjekt. Kanskje en 
måned eller noe sånt. (10) 

- Det synes jeg er helt greit. (1) 
- To uker er sikkert greit det. Går det 

mer enn det så glemmer du det 
kanskje. (2) 

- Synes det er litt rart, det er jo mye jobb 
hvis folk vil begynne å trekke seg 
underveis. Det kan være litt lite det 
altså, hvis man først er borte. Jeg ville 
nok hatt lengre tid. Fire uker, nei det er 
mye det. Stort sett så er det mye, men 
på sommeren. (3) 

- Jeg synes det er en rimelig tid. For du 
kan jo være ute og reise, eller at det 
ikke er naturlig for deg å sette deg ned 
å lese ting. (4) 

- Det skulle være nok. Hvis man ikke 
har tatt handling da har man glemt det. 
Så vil tro du responderer ganske raskt 
eller ikke.  (5) 

 

 

 

  

                                                
7 Det i parenteser er kommentarer gjort av intervjueren. 
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Hva synes du om løsningen? Ville du hatt oversikt bare over de prosjektene du har 
godtatt til?8 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Bare se de jeg har godtatt, ellers blir det for mye 
å holde rede på. Da ville jeg bare begynne å lure 
på hvorfor og eventuelt om jeg burde ha bidratt til 
det. (2) 

- Man kan sikkert angre seg? For plutselig dukker 
det opp noe, og du tenker at det var fint å være 
med. Det er tull at de lager forskjellige løsninger. 
Hva skal til for at de lager samme løsning fra 
starten av? Er det ikke noen gode land vi kan ha 
som forbilder? Har ikke satt meg godt nok inn i 
det, men jeg synes det er veldig tull å sløse bort 
ressursene. Mister litt tillit til stortinget og 
politikerne, hvis de ikke greier å lage ett system. 
Det må være lett for kundene, lett å lese og gå inn 
på. Det skal ikke se reklameaktig ut, «hjemmetest 
for klamydia», det skal ikke gjøres som en 
ukebladside. Det må være seriøst. Skjønner ikke 
hva designet er, er det en kaffekopp? Regner med 
at det ikke er det, hva har det med mine 
samtykker? Ved første øyekast så synes jeg den 
er litt dårlig. Burde den ikke bli lagt inn på Altinn 
som staten har nå? Pasientjournal burde gå inn 
der, så det er enkelt for folk å bruke det. Håpløst 
hvis jeg skal ha forskjellige passord over alt. Det 
må gjøres enhetlig for hele landet, ellers kommer 
vi ikke videre. (3) 

- Kanskje bare det jeg har godtatt, men tror ikke 
det er så mange som sender meg så mange 
forespørsler om sånne ting. (4) 

- Det er jo hyggelig at det er en kjapp måte å kunne 
se basisinformasjonen om et prosjekt på, ellers så 
må en jo gjøre som i gamle dager og ta vare på 
permen. Det er greit om de finner ut om 
MinHelse eller MinJournal skal være 
utgangspunktet. Eller så kan MinJournal være det 
operative, det som er relevant nå, og MinHelse 
totalen. Synes det er rart hvis det skal være 
forskjellige avhengig av hvor jeg havner på 
sykehus, når det egentlig går under det samme. 
Det hadde vært mer brukervennlig for oss å ha 
samme. Og det er jo noe med å finne opp kruttet 
selv. Det er jo brukeren som er det viktige på alle 
nettsider. De må bruke ord vi er vant til å høre, så 

- Det ser ganske greit ut dette. 
Hvis det var et prosjekt som 
gjorde meg litt betenkt, så 
kunne det være greit å kunne gå 
inn å se hva du bidrar til. (1) 

- Det høres veldig fint ut, så man 
kan følge med. Men det er 
faktisk mange eldre som det 
hadde blitt vanskelig for. Så i 
hvert fall en overgangsperiode 
før alle vi sitter der med hver 
vår pc. Veldig greit at du kan gå 
inn å se hva du har sagt ja til. 
Den første siden (mine 
samtykker) synes jeg så veldig 
fin og oversiktlig ut, unntatt det 
som står på latin. Tror jeg måtte 
prøvd den ut for å si noe mer 
om noe jeg savner. (2) 

- Jeg tenker det er greit, men det 
viktigste er det du har godtatt. 
Jeg tenker det er bra at man får 
informasjon og innsikt i hva 
som er lagret. Her blir liggende 
lagret sammenlignet med om 
man får det på papir en gang, 
og ikke husker om man har sagt 
ja til å bli med på noe. (3) 

- Jeg synes kanskje at begge kan 
ligge der, sånn at du har 
muligheten til å kikke i 
gjennom, og at det ikke blir 
slettet på noe vis. Det kan jo 
hende at man blir surrete 
etterhvert, og ikke husker helt 
hva man har svart. De burde bli 
koblet sammen på et vis, disse 
forskjellige løsningene. Det må 
bli utrolig bra. Det virker som 
et fint design. (4) 

- Jeg synes det ser fint ut jeg. Det 
ser ganske lettvint ut. (5) 

                                                
8 Svar i denne tabellen er relatert til figur 1 og figur 2 i masteroppgaven. 
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vi klarer å komme inn der vi skal være. Hadde 
kanskje husket lettere hva jeg deltok på, men 
hadde ikke vært noe større sjanse for at jeg sa nei 
fordi jeg ikke kan følge med. Interessant oppsett 
med «hjemmetest for klamydia, ja», det er måte 
på hva dem har på forsiden. Det viktigste er å 
finne det man skal ha. Men når jeg har skjønt hva 
MinJournal er, så vil jeg ikke at forsiden skal 
dukke opp, da vil jeg logge inn eller timeavtale. 
Brukervennlighet. Korte greier så det ikke er så 
mange misforståelser. Lytt til de eldre og de med 
lese- og skrivevansker, for vi andre skjønner det. 
Enkel oversikt er det viktigste for alle, at de ikke 
skal føle at de ikke har de riktige skolene for å 
finne fram. (7) 

- Synes ikke det så rart ut, jeg synes det så fint ut 
jeg. (8) 

- Det høres jo ut som et interessant prosjekt, for da 
blir det jo litt mer eierskap der, og man kommer 
på at man har gjort det. Etter 15 år så har man 
kanskje glemt det. Det ser oversiktlig ut ved 
første øyekast i hvert fall. (10) 
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Hva synes du om å kunne få resultater fra forskningsprosjekter, ville du lest dem?9 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Jeg vet ikke om de har kapasitet til det. 
Men det er klart at jeg vil vite så mye 
som mulig om min sykdom og om de 
kunne finne årsaken. Det er et ønske, 
men jeg tror ikke det skjer enda. Men 
det kan jo komme. Men jeg skjønner 
ikke helt hvordan, jeg er jo bare en del 
av statistikken. Det må stå så vanlig folk 
skjønner det, ikke latin. (1)  

- Det måtte være interessant. Det ville 
ikke vært viktig, men jeg er jo litt 
nysgjerrig av meg. Jeg hadde lest det. 
Jeg ville lest det uansett, og sørget for at 
jeg hadde forstått det. (2) 

- Det er interessant, hvis man kunne være 
litt oppdatert. Jeg synes det er greit å 
kunne laste det ned, hvis man vil gå i 
dybden. Det kan være så vanskelig hvis 
den kommer helt vitenskapelig, at jeg 
egentlig ikke skjønner noe av den. Tror 
nok det må være en litt mer folkelig 
versjon, sånn hvis den skal gjøres 
forståelig. (3) 

- Nei, det er ikke så farlig. Så lenge jeg 
kan delta i noe, kan jeg vel egentlig like 
godt delta i noe annet, hvis jeg føler det 
har noe mening. Det kunne godt hende 
jeg hadde lest igjennom hvis jeg hadde 
fått det som brev. Måtte være en form 
jeg, en vanlig dødelig, kunne forstå. Da 
hadde jeg nok lest igjennom det. Hadde 
antakeligvis ikke skjønt noen ting hvis 
det var mer medisinske begreper. (4) 

- Det er jo det som er dritt med 
forskningen, det kommer ikke noen 
resultater før det har gått omtrent 5 år, så 
ser det nesten som utelukka at jeg skal få 
det. Tenker mer at den dagen det 
foreligger resultater, så kommer det 
andre til gode. Må være sånn at en greier 
å lese det. At det ikke er for 
vitenskapelig, det kan fort bli litt for 
høytsvevende. (5) 

- Ja, det kunne jeg. Og da er det greit at du 
kan laste det ned hvis du er interessert. 
Det ville ikke gjort noen forskjell på om 
jeg ville deltatt eller ikke. Jeg er positiv 
til å si ja til ting. Men hvis man har tid 
og anledning, så er det spennende å lese 
hvis det er presentert på en måte som 
gjør at du skjønner hva som står der, og 
ikke bare faguttrykk. Popularisert form. 
Jeg har ikke jobb hvor erfaring med 
vitenskapelige uttrykk er viktig. (1) 

- Absolutt. Men ville ikke lest det hvis det 
var veldig vitenskapelig. Da tenkte jeg at 
dette ikke var noe for meg å lese. Det 
som kom her burde vært skrevet for folk 
uten medisinsk utdanning. (2) 

- Ja, det tror jeg. Det kan fort bli 
uforståelig dette her, så det bør være noe 
som er for folk flest da. At det er en 
rapportering som er faglig, men allikevel 
forståelig. Så det ikke bare er latin, for 
da er det ikke noe å lese. Hvis det er en 
sykdom som påvirker deg veldig, så 
leser du vel det meste. (3) 

- Må jo tenke på at hvis dette skal brukes 
bredt, skal det der bli ganske mye 
informasjon. Så da burde man kanskje 
ha en link til rapporter og forskning på 
tema, så det ikke tar opp plass i 
MinJournal. Ellers så synes jeg det er 
lurt at du på en måte kan være litt 
nysgjerrig på hva du har gitt og hjulpet 
til. Det har kanskje litt med særinteresse 
å gjøre, det er ikke alle som leser 
forskning. Det spørs også hvordan det 
blir publisert, det er ikke sikkert det er 
for den alminnelige å kunne lese. Synes 
ethvert forskningsprosjekt burde hatt en 
liten forskningsrapport på norsk. Med 
litt sånne hovedfunn, litt sånn 
populærvitenskapelig. (4) 

- Ja, hvis jeg var interessert i tematikken, 
så tror jeg absolutt det. Da ville det 
sikkert vært veldig relevant. Hvis det 

                                                
9 Svar i denne tabellen er relatert til figur 3 i masteroppgaven. 
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- Det hadde vært interessant å vite om det 
hadde gjort noe godt. Ville prøvd 
uansett. (6) 

- Vet ikke om jeg hadde gått inn og lest et 
forskningsresultat, for jeg vet ikke hva 
jeg ser etter. Men at det kanskje var en 
knapp hvor det var mulig å si at «jeg vil 
vite mer», så kan de få beskjed om det. 
Muligheten for å vite mer hvis man vil, 
og vise interesse. Det er moro for dem 
som liker sånne skjemaer. Kanskje hvis 
det sto en oppsummering, sånn hva de 
var ute etter, hvor mange og hva de fant 
ut. Det hadde vært gøy, for da er det mer 
konkret. Det burde skrives så et vanlig 
menneske skjønner det. Det bør være litt 
folkelig når de forklarer. Vet du hva, så 
lenge folk får forklart noe, så er det 
utrolig hva de blir fornøyde med og 
godtar. Tror jeg hadde lest igjennom det 
uansett, men hadde det blitt for avansert 
så hadde jeg funnet ut at dette skjønner 
jeg ikke noe av. Men tror det er viktig at 
de ikke legger det så høyt at få skjønner 
det, og da tror jeg folk blir mer 
interessert. (7) 

- Det hadde vært spennende. Ikke viktig, 
men veldig interessant. (8) 

- En ting er å være med, en annen ting er å 
bry seg om resultatet. Tror ikke det altså. 
Spiller ingen rolle for meg. (9) 

- Det måtte kanskje blitt en mer konkret 
forklaring på hva resultatet var, og at det 
ikke nødvendigvis bare var på fagspråk. 
Men et språk man gjenkjenner og 
forstår. Og kanskje stå om hva planen 
videre er på hvordan de vil anvende det, 
og hva som gjorde at de forsket på 
akkurat dette. (10) 

skal ha noen relevans så måtte det være 
et sammendrag eller noe sånt ment for 
publisering i mer offentlig skriv, og ikke 
fagskriv. (5) 
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Hva slags varsler ville du hatt, på SMS eller e-post?10 

Pasienter Ikke-pasienter 

- E-postvarsler er jo greit for de leser jeg på 
mobilen. Men allikevel, jeg synes det er veldig 
mye av det elektroniske. Og det er altfor lett for 
andre å få tilgang til dem, og det skjer stadig. 
Setter meg litt på bakbeina bare jeg hører 
elektronisk, men det er jo det samme som å 
skrive skriftlig. Det hadde vært veldig fint å høre 
hvor langt de hadde kommet. Jeg kan ikke se for 
meg at de kan fortelle meg noe alene for det er jo 
en sammensetning av prøver og ikke bare mine. 
Men selvfølgelig, når de kommer fram til noe det 
er jo klart, jeg vil gjerne vite. (1) 

- Måtte nok hatt begge to, for min e-post funker 
ikke alltid, så SMS for å være trygg.  Tror ikke 
jeg hadde ønsket meg veldig mange varsler. Tror 
jeg bare ville gått inn og sjekket litt. (2) 

- I dag bare renner det inn med varsler, så nå vil 
jeg gå inn aktivt og sjekke om det er noe nytt. 
Man har jo hele tiden muligheten for å gå inn og 
lese om prosjekter, og hvis man er så engasjert, så 
tror jeg man gjør det. Tror vi får så mye 
informasjon om noe hele tiden, det er derfor vi på 
en måte blir lei da. Bare om nye ting man skal 
krysse av. (3) 

- Jeg er omtrent ikke innom mailen min i det hele 
tatt. Kan ta minst to-tre uker før jeg er innom og 
ser om jeg har fått noe. Folk som skal ha tak i 
meg ringer meg. Heller SMS. Det er ikke så farlig 
om jeg ikke får så mye varsler, hvis de har bruk 
for noe er det viktigere for dem enn for meg 
antakeligvis. Det er ikke derfor jeg synes det er 
viktig å være med. Hovedsaken er at de finner 
noen svar selv. (4)  

- Det er veldig greit å få det på SMS for da hører 
du at det plinger. Framdrift er vel egentlig litt 
uinteressant for meg å vite. Hvis det er noen 
ordentlige resultater, så man skjønner noe er det 
greit, hvis ikke så er det greit det og. (5) 

- Det ville vært mine barn eller barnebarn som 
hadde fått mange varsler. Jeg bruker bare 
mobiltelefon i nød. (6) 

- Mange er nok fortsatt mest på SMS, for e-post er 
ikke en selvfølge for det er mange som trenger 
hjelp med det. SMS-en er viktig i det 

- Jeg vil ha begge. Ikke hele 
tiden, bare når de er ferdig hvis 
det skal være noe ekstra.  (1) 

- Jeg tror jeg ville hatt litt begge 
deler. Har oftere med meg 
telefonen, så ville hatt det på 
telefonen egentlig. (2) 

- Jeg svarte e-post på det 
alternativet der. SMS er litt mer 
flyktig, en e-post ligger der mer 
fast. Hvis du skal gi et nytt 
samtykke underveis, så må du 
jo få varsel på det. (3) 

- Det er fint at det er 
valgmulighet. E-post ser jeg lite 
på, leser ikke mer enn jeg må. 
Har blitt så mange forskjellige. 
Jeg synes SMS-varslinger er 
veldig kjekt da. Tror jeg ville 
hatt varsel når det var noe nytt 
jeg skulle samtykke til, og så 
ville jeg heller at det skulle 
kommet inn her et sted at nå er 
dine data brukt til det og det 
prosjektet uten at jeg ble varslet 
om det. For det tenker jeg kan 
bli mye. Men hvis du skal ha to 
ukes reservasjonstid for hvert 
prosjekt uansett om det var 
bredt samtykke, så må du jo 
varsles da. (4) 

- Jeg pleier å reservere meg mot 
alle sånne varsler, jeg vil heller 
gå inn aktivt å se selv. Er det to 
uker reservasjonstid, er det 
relevant å få en SMS eller noe. 
Begge deler gjerne. SMS er 
veldig greit. Det viktigste 
varselet er hvis man skulle gitt 
et samtykke, det var den 
muligheten til å kunne reservere 
seg. For det krever en aktiv 
handling. (5) 

                                                
10 Svar i denne tabellen er relatert til figur 5 i masteroppgaven. 
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menneskelige perspektivet, og det at de har et 
nummer å ringe hvis de lurer på noe er ikke noe å 
overse. Ser ikke for meg at det ramler inn 
forskningsprøver hver uke. (7) 

- Mail, for SMS forsvinner så fort. Det hadde vært 
veldig ålreit å få varsel om resultater. (8) 

- Jeg ville valgt begge deler. Mobilen og internettet 
kan jo kræsje og sånt. Jeg tenker det kunne blitt 
interessant å få et varsel om resultater, for å se at 
dette først til noe. (10) 
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Hva synes du om den ekstra boksen som kommer opp når du reserverer deg?11 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Det var veldig kort. Da har du allerede 
gått igjennom og hvis du ikke har skjønt 
hva som står på nettsiden, så kommer du 
til å trykke feil der og. (1) 

- Pussig at hvis man først har sagt ja, hva 
skal da få deg til å trekke deg. (3)  

- Veldig ålreit, for det er ikke alle som er 
klar over at de trykker på knappen. (7)  

- Greit at du må spesifisere der til slutt. 
(9) 

- Veldig greit. (2) 
- Det er lurt, for du kan komme borti noe. 

(4) 
- Det er illustrativt og greit. (5) 

 

  

 

 

  

                                                
11 Svar i denne tabellen er relatert til figur 4 i masteroppgaven. 
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Ville du brukt denne løsningen? Er det en del av løsningen du kunne brukt? Hva gjør 
deg eventuelt ukomfortabel med at den er på nett?12 

Pasienter Ikke-pasienter 

- Nei, men til forskning er jeg helt med. Men noe sånt at jeg 
må delta elektronisk, nei jeg tror ikke det. Så egentlig lurt 
av dem å skrive brev. Jeg tror ikke at jeg vil ha noe valg, 
det er det som irriterer meg. Jeg ønsker å ha valget. Det 
måtte bli MinJournal hvis det skulle vært noe, at du går 
inn og ser alt som står om deg. Og igjen, må vi ha alt dette 
elektroniske? Det er sikkerheten selvfølgelig, men her skal 
jo ikke navn og personnummer blandes. Men når du 
snakker om MinJournal, da er det bare for meg, som andre 
kan få tilgang til, ikke sant. Men jeg googler det meste 
selv, så vi trenger den informasjonskilden. Det er veldig 
bra. Jeg er ikke motstander av internett og sånn, men det 
er sikkerhet da. (1)  

- Hvis den henger sammen med alt med helse så kanskje. 
Hvis man er interessert i helsedelen, er det kanskje noe 
man bruker. Tror det ville vært interessant, men ikke gjør 
den for reklameaktig. (3) 

- Det blir sikkert ikke aktuelt for meg. Kommer ikke til å 
benytte med av det. Må ha hjelp hvis jeg skal se på 
selvangivelsen min, men jeg er så heldig at jeg har 
datakyndige folk i huset. Jeg har BankID. Tror de hadde 
mistet mye opplysninger hvis det bare var elektronisk. (4) 

- Jeg kommer aldri til å gå inn på noe sånt. Jeg tror jeg får 
den informasjonen muntlig som jeg trenger. Det blir litt 
tørt å sitte foran den skjermen. Det kan være en trygghet 
hvis det er noe du lurer på hjemme etter en samtale. Jeg 
tror ikke jeg hadde brukt noe faktisk. Men det er klart det 
er veldig positiv og ålreit, den MinJournal. Det er sikkert 
veldig bra, men jeg er ikke typen som graver meg ned i all 
min elendighet, så derfor tenker jeg at jeg ikke kommer til 
å bruke noe av det. Pluss at jeg har litt sånn datavegring. 
Må innrømme at jeg synes det er greit nok sånn det 
foregår nå. Det ville vært greit å signere elektronisk. Det 
er vel noe med at jeg er redd for å trykke på feil tast, så jeg 
kan slette alt, men jeg har blitt tryggere på at jeg ikke kan 
ødelegge alt som ligger der. Men ja, sånn vegring. Måtte 
ha hatt ungene mine ved siden av meg for å føle meg 
trygg. (5) 

- Bruker ikke BankID, det er noen andre som betaler for 
meg. (6) 

- Da MinJournal dukket opp, så ble jo en gledelig 
overraskelse. Men den bør bli en del av MinHelse, og så 
snakker vi om hele Norge og ikke bare Oslo. (7) 

- Ja, jeg ville gjort det. 
Det er fint for de som 
vil, for det er jo som 
sagt noen som ikke har 
tilgjengelig med pc og 
sånn. (2) 

- Ja, jeg tror det. Men 
jeg synes det er litt 
krøkkete å ha to 
systemer da. Vi er et 
lite land, så jeg synes 
virkelig at de burde 
jobbe med en link, 
samordning eller 
deling av data i hvert 
fall. Men jeg synes 
ideen om å ha et sånt 
system høres veldig 
bra ut. (4) 

- Jeg synes det ser 
veldig relevant ut. Det 
ville ikke påvirke 
resultatet for valget av 
å delta i bred forskning 
eller konkrete prosjekt. 
Det virker jo veldig 
lettvint og greit å 
forholde seg til. Ofte er 
det mer arbeid å logge 
seg inn et sted enn å 
bruke det. 
Innloggingsprosedyrer 
har mye å si. (5) 

                                                
12 Svar i denne tabellen er relatert til figur 2 i masteroppgaven.  
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- Det hadde jeg nok gjort. Med BankID er det sikret i 
hjemmet og. Og du vet at det er du som gjør det og ikke 
noen andre som kommer inn. (8) 

- Nei, jeg ville ikke brukt det. Synes det fortsatt er mye 
innenfor data som dukker opp, og så mister de på en måte 
oversikt og kontroll. Det er ikke bra nok enda. (9) 

- Da måtte kanskje det å forstå det være litt lettere, og at de 
var klar på hvorfor de gjorde forskningen og sånn. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


