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1 Innledning 

 

1.1 Tema for oppgaven 

 

Temaet for oppgaven er hvordan humant biologisk materiale og opplysninger fra det lovlig 

kan brukes til medisinsk og helsefaglig forskning.  

 

I dag finnes det minst én prøve biologisk materiale, av de aller fleste personer i Norge, lagret i 

en biobank. Rutinekontroller og masseundersøkelser gjennomført av den offentlige helsetje-

neste over tid, har gjort at det per 1. januar 2008 var anslått at det totalt foreligger prøver fra i 

overkant av 12 millioner pasienter over 4-5 generasjoner.1  Det sentrale formålet for oppbeva-

ring av materiale er i første omgang helsehjelp, men oppbevaringen utover dette skjer normalt 

for å ivareta andre interesser, herunder samfunns- og forskningsinteresser.  

 

Sammenlignet med tidligere foregår mye av den medisinske og helsefaglige forskningen på 

humant biologisk materiale, fremfor på levende mennesker. Dette fører til at risikoen i forhold 

til fysisk skade eller smerte er mye mindre enn tidligere. Samtidig blir denne forskningen sta-

dig mer data-intensiv, og det er snarere privatlivet og den personlige integritet som må ver-

nes.2 Dermed har utviklingen på området ført til et skifte i risikobilde, og for hva som er mest 

pressende at lovgiver skal ivareta.  

 

Ny teknologi fører med seg nye muligheter og nye utfordringer på det medisinske og helse-

faglige forskningsfeltet. Dagens teknologi kan allerede gi mye informasjon om opphavsper-

sonen til biologisk materiale, en utvikling som fortsetter i en rasende fart. «Stadig mer infor-

masjon kan hentes ut om individet, med mindre ressurser. En konsekvens av økningen i antal-

let analyser og mengden av forskning er at det opparbeides kunnskap om betydningen av hva 

variasjoner i gener betyr for individet; om personens arvelige forutsetninger, personlige egen-

skaper, sykdomsdisposisjoner og avvik.»3  

 

                                                 
1  Datatilsynet (2013). 
2  Porteri (2008) s. 138. 
3   Befring (2016a) s. 278 
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Ikke bare kan man hente ut mye informasjon om en person av materialet i seg selv, men når 

denne informasjonen i tillegg kan linkes til andre datasett, for eksempel samme persons helse-

journal eller til og med aktivitet på Facebook, blir oversikten man kan skaffe seg om et indi-

vid enorm. Risikoene ved lagring av humant biologisk materiale er alt fra at uberettigede får 

tak i materialet eller innsyn i informasjonen knyttet til det, til at informasjonen knyttet til ma-

terialet og materialet kan avsløre informasjon giveren ikke ønsker å vite selv. Risikoen er der 

også for at informasjonen fra materialet kan brukes på en diskriminerende eller stigmatiseren-

de måte.4 

 

Det er ingen tvil om at forskning på humant biologisk materiale er svært nyttig for medisinsk 

og helsefaglig utvikling, noe som igjen kommer hele samfunnet til gode. Dette er et rettsom-

råde hvor lovgiver må veie hensynet til folkehelse og forskning mot etikk og personvern. Det 

er fundamentale og viktige individuelle rettigheter og interesser som autonomi og informa-

sjonsfrihet som blant annet settes opp mot muligheten til kanskje å hindre epidemier eller kur-

rere alvorlige sykdommer. Dette fører til et behov for å finne et møtepunkt mellom respekt for 

individet på den ene siden og fordelene det medfører for samfunnet på den andre.  

 

«To prinsipper står sentralt for medisinsk forskning på mennesker: prinsippet om forholds-

messighet mellom risiko og nytte (proporsjonalitet) og autonomiprinsippet (frivillighet og 

samtykke).»5 En av kjernene i personvernet er selvbestemmelsesretten. Muligheten for å iden-

tifisere et individ, samt å trekke ut mengder av info om det, gjør prinsippene om informa-

sjons- og selvbestemmelsesrett enda viktigere. Det å vite hva man samtykker til og at man 

faktisk samtykker er viktig ikke bare for de personlige konsekvensene for personvern og inte-

gritet, men for at den kollektive tillitten til helsevesenet ikke svekkes. Det er ikke ønskelig at 

folk unnlater å oppsøke helsehjelp, eller ikke ønsker å bidra til medisinsk og helsefaglig 

forskning til fordel for fellesskapet.  

 

 

 

 

                                                 
4  Eriksson (2005) s. 4. 
5  Befring (2016b) s. 250 
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1.2 Problemstilling og perspektiv 

 

Oppgaven vil belyse hvordan humant biologisk materiale og opplysninger fra det kan brukes 

til medisinsk og helsefaglig forskning. Problemstillingene drøftes særlig i tilknytning til den 

individuelle selvbestemmelsesretten, herunder personvernet og retten til å bestemme over 

materiale som stammer fra egen kropp. Oppgaven vil belyse hvordan lovgiver søker å ivareta 

disse interessene, og hvordan de veies mot andre interesser, herunder samfunns- og forsk-

ningsinteresser. 

 

Innsamling av humant biologisk materiale og opplysninger fra dette samlet inn for helsehjelp 

brukes også til medisinsk og helsefaglig forskning, derfor er også reglene om innsamling fra 

helsetjenesten relevante. Ordningen med nyfødtscreening er nylig utvidet, og bruken av mate-

rialet innsamlet til denne er relevante for oppgaven, særlig da nesten alle nyfødte etter 2011 

omfattes av innsamlingen. Bruk av materiale innsamlet i helsetjenesten er interessant for å 

belyse graden av selvbestemmelse i bruk av dette til forskning. 

 

For opplysninger fra materialet er det særlig retten til å bestemme over disse som er interes-

sant. Den nye personvernforordningen har bragt med seg endringer på området, som også har 

noen konsekvenser for særlovgivningen. Med den teknologiske utviklingen stiller også regle-

ne om anonymisering av humant biologisk materiale seg som særlig aktuell.  

 

Problemstillingene belyses ut fra et rettsdogmatisk perspektiv, da det er dagens rettstilstand 

som skal klarlegges. Relevante rettskilder, som lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis og 

forvaltningspraksis undersøkes. I tillegg trekkes internasjonale konvensjoner og soft law inn.  

Der det er aktuelt trekkes andre lands rett inn, men oppgaven pretenderer ikke å ha et kompa-

rativt perspektiv. Eksempler på helsefaglige og medisinske metoder trekkes inn for å belyse 

de rettslige problemstillingene de reiser. Helt til slutt vil også rettspolitiske perspektiver trek-

kes inn, herunder mine egne vurderinger.  

 

 

 

 

 



4 

 

1.3 Avgrensninger og presiseringer  

 

Oppgaven tar kun for seg reglene om bruk av humant biologisk materiale fra fødte levende.  

Det avgrenses mot innsamling av materiale og opplysninger til andre biobanker enn diagnos-

tiske-, behandlings- og forskningsbiobanker. Overføring av materiale til andre land og eier-

skap drøftes ikke av plasshensyn. Særreglene som følger ved klinisk forskning drøftes ikke. 

Det gjør heller ikke «duty of care»-plikten ved forskningsfunn som kan ha kliniske implika-

sjoner, da det ikke er så aktuelt for selve avveiingen mellom samfunnsinteresser og selvbe-

stemmelsesretten. 

 

 

1.4 Rettskildebruk 

 

Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant 

biologisk materiale eller helseopplysninger. Biobankloven regulerer innsamling, oppbevaring 

og lagring av humant biologisk materiale til bruk for diagnostisering og behandling. Helsere-

gisterloven regulerer innsamling og annen behandling av helseopplysninger. Forarbeidene til 

disse lovene trekkes inn. 

 

Medisinske- og forskningsetiske prinsipper nevnes i mye av lovgivningen. Det samme gjelder 

for personvernregelverket. «Graver benytter begrepet «prinsipp» om en regel eller et sett av 

regler som skal tillegges rettslig betydning som normer av overordnet betydning med ut-

gangspunkt i en verdi innenfor et fagområde og som en regel som skal benyttes for å vurdere 

en annen regel».6 7 

 

Personopplysningsloven er den generelle loven i Norge på personvernområdet, det er også 

gjennom den personvernforordningen inkorporeres i Norsk rett.8 Etter EØS-avtalen art. 7, 

bokstav a, skal Norge gjennomføre EU-forordninger «som sådan» i nasjonal rett. Dette inne-

bærer at forordningen er gjort gjeldende som norsk lov uten omskrivninger.9 Det innebærer 

                                                 
6  Graver (2013) kapittel 2. 
7  Befring (2017). 
8  Personopplysningsloven § 1. 
9  Justis og beredskapsdepartementet, 2018. 
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også at EU-domstolens avgjørelser om tolkning av det tidligere direktivet og etter hvert av 

forordningen, har relevans når personopplysningsloven skal tolkes og håndheves.10 Den 

norskspråklige versjonen forordningen har gjennom kunngjøring i EØS-tillegget i EU-tidende 

fått samme gyldighet som oversettelsene på EU-språkene, jf. EØS-avtalen art. 129 nr. 1.11 Det 

er kun artiklene i forordningen som er bindende, men fortalepunktene bidrar til tolkningen av 

artiklene.  

 

Som det kommer frem i kapittel 4 presiserer de nevnte lovene at personvernforordningen 

gjelder så fremt ikke annet følger av særloven selv. Etter EØS-loven § 2 går forordningen ved 

konflikt foran regler som regulerer samme forhold. Grunnen til presiseringen i særlovene er at 

personvernforordningen åpner for enkelte tilpassinger og særreguleringer. Det vil da ikke 

oppstå spørsmål om motstrid i disse tilfellene.  

 

Personvernretten bygger på en rekke grunnleggende prinsipper. Mange av prinsippene er ko-

difisert i personvernforordningens artikkel 5, men de har også normativ kraft i seg selv. De 

skal brukes ved tolkningen av personvernregler og ved interesseavveiinger lagt opp til gjen-

nom lovgivningen.12 Personvernprinsippene er; i. lovlighet, rimelighet og gjennomsiktighet, 

ii. Formålsbegrensning, iii. Dataminimering, iv. Riktighet, v. lagringsbegrensning, vi. Integri-

tet, konfidensialitet og tilgjengelighet, vii. Ansvarlighet og viii. Proporsjonalitet.13  

 

Relevant for tolkningen er også Artikkel 29-gruppens uttalelser. Ekspertgruppen er EU-

kommisjonens rådgivende organ i personvernspørsmål. Deres uttalelser er veiledende i bruk 

av forordningen. Artikkel 29-gruppen var det uavhengige rådgivende organet til Personvern-

direktivet, forgjengeren til personvernforordningen. Uttalelsene er ikke bindende, men anbe-

falingene angir hvordan datatilsynene i EU og EØS skal forholde seg til eller arbeide med 

aktuelle tema.14 Selv om Artikkel 29-gruppen ved ikrafttredelsen av forordningen ble byttet ut 

med European Data Protection Board, er det i de nyere anbefalingene kommentert hvorvidt 

disse eller tidligere anbefalinger fra ekspertgruppen er relevante for forordningen.15 

                                                 
10  Wessel-Aas (2018) s. 31. 
11  Olsen (2018) note *.  
12  Bygrave (2014) s. 145. 
13  Wessel-Aas (2018) s. 127. 
14  Wessel-Aas (2018) s. 94. 
15  Wessel-Aas (2018) s. 94. 
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Oviedo-konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin ble ratifisert i Norge i 2006.16 

Konvensjonens formål er å ivareta individets rettigheter i forbindelse med biomedisinsk be-

handling og forskning. I 2015 ble tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning ratifisert. 

 

Etter menneskerettighetsloven § 2 gjelder EMK som norsk lov. Bestemmelsene skal ved mot-

strid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.17 Grunnloven er lex superior og all annen 

lovgivning må være i overensstemmelse med dens bestemmelser.18 Både menneskerettighets-

loven og Grunnloven setter skranker for den ordinære lovgivningen, og for utøvelsen av of-

fentlig myndighet. 

 

 

1.5 Begrepsforklaringer 

 

«Humant biologisk materiale»: Hele det fysiske mennesket. Definert i de mest aktuelle lo-

ver for denne oppgaven som organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt 

materiale.19 Omtales i det videre som «humant biologisk materiale», «biologisk materiale» 

eller «materiale». Nærmere fremstilling følger under pnkt. 2.3.   

 

«REK»: Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Beskrives nærme-

re under kapittel 2.5. 

 

«DNA»: Deoksyribonukleinsyre. Bærer av genetisk informasjon i celler og virus.20 Finnes i 

alle cellene i kroppen og består av gener som ligger etter hverandre som koder21. Gir oppskrift 

på hvordan en kropp ser ut og virker. RNA (ribonukleinsyre) har som funksjon å transportere 

informasjon om proteiners oppbygging fra DNA til ribosomene, hvor proteinene lages.22  

 

                                                 
16  De nasjonale forskningsetiske komiteene (2009a). 
17  Lov 21. mai 1999 nr. 30 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett § 3. 
18  Tverberg (2014) s. 4. 
19   Lov 21. februar 2003 nr. 12 Lov om behandlingsbiobanker § 2, Lov 20. juni 2008 nr. 44 Lov om medisinsk 

og helsefaglig forskning § 4 (b). 
20  Institutt for biovitenskap (2011). 
21  Befring (2016a) s. 276 
22  Befring (2016a) s. 277 
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«Gen»: Koder for egenskaper, også kalt arvestoff. Alle levende organismer har genetisk in-

formasjon i cellene. Cellekjernen inneholder kromosomer, som igjen består av DNA-

molekylet. Et gen er en sekvens av DNA-molekylet. Hvert individ i en art har en unik gens-

ammensetning (bortsett fra eneggede tvillinger).23 

 

«Genom»: Hele den menneskelige arvemassen i et subjekt, både DNA og RNA. Hos men-

nesket finnes genomet i cellekjernen i nesten hver celle. Med andre ord inneholder nesten alt 

humant biologisk materiale en persons genom, og dermed all dens arvemessige informasjon. 

Ved å bestemme hvilke proteiner som skal produseres og hvilken funksjon proteinene har i 

kroppen, styrer genomet kroppens funksjoner og egenskaper.24 Genetiske opplysninger er 

opplysninger utledet gjennom genetiske undersøkelser.  

 

«Anonymisering», «pseudonymisering»: Anonymisering vil si å gjøre materialet eller opp-

lysninger anonyme, etter personvernforordningen er dette når opplysningene ikke lenger kan 

knyttes til en enkeltperson25. Pseudonymisering vil si at enkelte direkte identifiserende para-

metere erstattes med pseudonymer, som fremdeles vil være unike indikatorer. 26 

 

 

1.6 Disposisjonen videre 

 

I første del av hoveddelen forklares relevant bakgrunnsstoff. Her trekkes viktige prinsipper for 

helseforskning og personvern frem, relevansen av disse forklares også for hvert følgende ka-

pittel. De teknologiske utviklingstrekkene som beskrives, trekkes frem som eksempler der det 

er relevant i de videre drøftelsene.  

 

Ettersom materiale brukt i forskning også kommer fra helsetjenesten, behandles innsamling 

av materialet til diagnostiske- og behandlingsbiobanker i kapittel tre. Nyfødtscreeningen regu-

leres også av biobankloven, og innsamling til denne behandles under samme delkapittel. Hel-

seforskningsloven regulerer medisinsk og helsefaglig forskning, det er dermed denne som har 

                                                 
23  Larsen (2018). 
24  Larsen (2018). 
25  Forordningens fortalepunkt 26. 
26  Datatilsynet (2016) s. 6. 
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størst interesse for oppgaven når det kommer til rammene for bruken av materialet. Der hvor 

biobankloven og helseforskningsloven har lignende bestemmelser, behandles disse under ka-

pitlet om helseforskningsloven.  

 

Kapittel fire omhandler de særlige reglene som følger for opplysninger hentet ut fra eller 

knyttet til materialet. Personvernforordningen drøftes i første del av kapitlet, fordi denne ut-

gjør grunnlaget for og setter grenser for særlovene på helse og forskningsområdet. Disse be-

handles etterfølgende. Ettersom anonymisering av humant biologisk materiale stiller seg an-

nerledes ved mulig bruk av ny teknologi, vies dette ett delkapittel. Også menneskerettighetene 

og Grunnloven har betydning for personopplysninger. Disse drøftes i kapitelets siste del. 

 

I kapittel fem foretas det en rettspolitisk vurdering av bruk av humant biologisk materiale og 

lovverket. Og til slutt i kapittel seks; en oppsummering av oppgaven.   

 

 

 

2 Bakgrunn  

 

 

2.1 Historikk, formål og prinsipper 

 

Halvorsen beskriver fire nye utviklingslinjer som hun mener forklarer den juridiske regule-

ringen av biobanker og bruk av humant biologisk materiale; det er for det første utviklingen i 

medisinsk forskning, for det andre fremveksten av medisinsk etikk som disiplin, for det tredje 

utviklingen i datateknologien og for det fjerde utviklingen av personvernjussen.27 

Innenfor den medisinske etikken er den individuelle selvbestemmelsesretten viktig. Når det 

kommer til medisinsk og helsefaglig forskning, kan den sees på i tredelt form bestående av; 

retten til å bestemme over egen kropp, retten til å bestemme over materiale som stammer fra 

egen kropp og retten til å råde over bruken av opplysninger om en selv.28 Prinsippet begrun-

                                                 
27  Halvorsen (2006) s. 4. 
28  NOU 2005: 1 s. 162. 
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ner blant annet kravet til samtykke for bruk av materiale og opplysninger, og er bakgrunnen 

for personvernlovgivningen. 

Kroppslig og personlig integritet er vernet i flere norske og internasjonale lover. Eksempler på 

slikt vern er vern av liv, lemmer, kropp, helse og personopplysninger.29 Retten til kroppslig 

integritet grunnes i forestillinger om personlig autonomi og menneskeverdet.30 Disse er be-

skyttet av menneskerettighetserklæringen og Grunnloven.  

 

Etter menneskerettighetserklæringen artikkel 8 har hver person «the right to respect for his 

private and family life». I saken EMD-saken Pretty mot Storbritannia uttales det at “the Court 

considers that the notion of personal autonomy is an important principle underlying the inter-

pretation of its [artikkelens] guarantees”31 Grunnloven § 102 slår fast at enhver har rett til 

respekt for sitt privatliv og at statens myndigheter skal sikre vern av den personlige integritet. 

I en høyesterettsdom om tvungen medisinering i avdeling fra 2016, uttaler førstvoterende 

dommer Bårdsen at «[…] grunnloven § 102 og EMK art. 8, […] blant annet beskytter privat-

livet, herunder den personlige autonomi og den fysiske integritet.»32 Dommen var enstemmig. 

Beskyttelsen av menneskeverdet finnes også i Oviedokonvensjonens formål etter artikkel 1. 

 

Prinsippet om selvbestemmelsesrett som finnes i helselovgivningen, overlapper med formåle-

ne og prinsippene bak og i personvernlovgivningen. Personvern er også et prinsipp i seg selv i 

helse- og helseforskningslovgivningen. 

 

 

2.1.1 Helseforskning 

 

En av utviklingslinjene Halvorsen trekker frem er utviklingen innenfor medisinsk forskning, 

og fremveksten av medisinsk etikk som disiplin.  

 

Diskusjonen om hva som er etisk forsvarlig medisin og forskning, kom som et resultat av 

Nürnberg-dommenes oppgjør med nazistenes medisinske eksperimenter i 1947. Dommene 

                                                 
29  Eksempelvis; Grl. § 93, pbrl. kap. 2, strl. §§267, 266. 
30  Hardcastel (2007) s. 17. 

31  Pretty v. the United Kingdom, s. 33. 
32  HR-2016-01286-A, i avsnitt 24. 
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inneholder Nürnbergkodeksen, som oppstiller ti grunnleggende krav til medisinsk forskning. 

Prinsippene om å unngå skade, om å informere forsøkspersonen og om nødvendigheten av å 

innhente frivillig samtykke, står her sentralt. Disse prinsippene dannet grunnlaget for Helsin-

kideklarasjonen, utarbeidet av Verdens legeforening. Mange lands lovgivning, også vår egen, 

viser til deklarasjonen og baserer seg på prinsippene som denne legger til grunn. REK vekt-

legger også deklarasjonen i sitt arbeid, og det er ofte vist til den i offentlige dokumenter, i 

bransjefastsatte retningslinjer, mv.33 

 

Formålsbestemmelsen i helseforskningsloven §1 er; «Lovens formål er å fremme god og etisk 

forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning». Lovens § 5 slår igjen fast at medisinsk og hel-

sefaglig forskning skal organiseres og utøves forsvarlig. Det følger av forarbeidene at forsvar-

lighet er et alminnelig prinsipp. 34 Kravet om forsvarlighet må gjelde også for personvernrisi-

ko knyttet til forskningsprosjektene, samt for overholdelse av de etiske standarder knyttet til 

medisinsk forskning.  

 

Det følger videre av forarbeidene at det er et prinsipp at forskningsdeltakernes velferd skal gå 

foran vitenskapens og samfunnets interesser, og at forskning aldri vil kunne være forsvarlig 

dersom dette prinsippet ikke overholdes.35 At medisinsk og helsefaglig forskning utøves for-

svarlig, er også av vesentlig betydning for forskningens kvalitet og troverdighet.36 Forsk-

ningsdeltakernes forrang foran vitenskapens og samfunnets interesse følger også av Norges 

internasjonale forpliktelser, herunder Oviedo-konvensjonen, dens tilleggsprotokoll om bio-

medisinsk forskning, samt Helsinkideklarasjonen.37 Formålsbestemmelsen og prinsippet om 

forskningsdeltakernes forrang foran andre interesser, er veiledende og supplerende i forhold 

til hvordan lovens andre bestemmelser skal tolkes og hvordan den regionale komitéen for me-

disinsk og helsefaglig forsknings skjønn skal utøves.38  

 

 

                                                 
33  Legeforeningen (2012). 
34  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007), punkt 10.3.1. 
35  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007), punkt 22.2. 
36  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007), punkt 10.3.4. 
37  Oveidokonvensjonen art. 2, Tilleggsprotokoll til Oviedokonvensjonen, art. 3. World Medical Association 

(1964) nr. 8. 
38  De nasjonale forskningsetiske komiteene (2009b). 
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2.2 Begrepet personvern 

 

Personvernbegrepet har ingen legaldefinisjon og kan virke nokså uklart, men det handler i all 

hovedsak om vern av individet. Rettsreglene skal sikre vern av personopplysninger, vern av 

personlig integritet og vern av privatlivets fred. Personvern og retten til privatliv handler ikke 

bare om å beskytte sensitiv og privat informasjon mot offentlig innsyn, men også om retten til 

mulighet for selvbestemmelse og selvutfoldelse.39  

 

Som en konsekvens av disse rettighetene begrenses offentlige myndigheters mulighet til å 

registrere og lagre visse former for informasjon om samfunnsmedlemmene.40 «Et vesentlig 

element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne 

bestemme over egne personopplysninger, herunder ha rett til å få vite hvilke opplysninger 

andre kjenner til om en selv og hva de brukes til. Dette omtales ofte som personopplysnings-

vern, og det er primært denne dimensjonen som er underlagt omfattende lovregulering gjen-

nom blant annet personopplysningsloven, helseregisterloven og regler om taushetsplikt.»41  

 

 

2.3 Humant biologisk materiale 

 

Alt som utgjør det fysiske mennesket er humant biologisk materiale. Ulik lovgivning sorterer 

materialet forskjellig etter hva lovens formål og virkeområde er.42 Som eksempel gjelder 

transplantasjonsloven levende humane organ, celler og vev som er fornybart 

43, bioteknologiloven gjelder sæd, befruktede egg, ubefruktede egg, fostervev, eggstokkvev og 

organer og vev som produserer kjønnsceller 44, mens blodforskriften naturlig nok gjelder for 

humant blod og blodkomponenter45.  

 

                                                 
39  NOU 2009: 1, punkt 4.2. 
40  NOU 2009: 1, punkt 4.2. 
41  Kommunal og moderniseringsdepartementet (2014). 
42  Halvorsen (2006) s. 15. 
43  Lov 7. mai 2015 nr. 25 Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev § 2. 
44  Halvorsen (2006) s. 24. 
45  Forskrift 4. februar 2005 nr. 80 § 1-2. 
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Som nevnt over under begrepsforklaringer inneholder cellekjernen DNA med hele genomet. 

Noe humant biologisk materiale er dog celletomt eller cellefattig, og inneholder dermed lite 

DNA. Eksempler på dette er spinalvæske , magesaft og urin46. Enkelte av disse er likevel om-

fattet av enkelte lover på området.47 Det er dermed ikke nødvendig at materialet inneholder 

arvemateriale for at lovgiver ønsker å regulere det. I forarbeidene til helseforskningsloven står 

det at «[s]å lenge det er naturlig å anse et materiale som en bestanddel, herunder tidligere be-

standdel, av en menneskelig kropp, må det kalles humant biologisk materiale. Definisjonen 

knytter seg altså til fysisk materiale. Dermed vil plasma, svette og urin normalt omfattes. Eks-

pirasjonsluft vil det imidlertid neppe være naturlig å inkludere.»48  

 

Humant materiale lagret i biobanker kan være identifisert (knyttet til et enkeltindivid) eller det 

kan være anonymisert (ikke knyttet med annen info til en identifiserbar person). Reguleringen 

av bruk av materiale knytter seg både til selve materiale og til opplysningene som kan hentes 

ut av det.  

 

 

2.4 Biobanker 

 

Biobanker er samlebetegnelsen på ordnede samlinger av biologisk materiale. 49 Biobankene 

og deres lovgivning deles gjerne inn etter type. I Norge har vi diagnostiske biobanker, be-

handlingsbiobanker, forskningsbiobanker, samt biobanker med rettslig eller historisk formål. 

Biobanker kan være offentlige eller private, men all kommersiell utnyttelse av humant biolo-

gisk er materiale forbudt.50 Kommersiell utnytting av forskningsresultater, basert på humant 

biologisk materiale til for eksempel å utvikle medisiner og annen behandling, som i høyeste 

grad kan sies å være kommersielt 51, er likevel lovlig. 

 

Diagnostiske og behandlingsbiobanker reguleres av biobankloven. Etter formålsbestemmelsen 

skal den «sikre at innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av materiale som inng-

                                                 
46 Forskningsrådet (2009). 
47  Forskningsrådet 2009 s. 18. 
48  NOU 2005: 1 punkt 24.3.3. 
49   Halvorsen (2006) s. 2. 
50  Helseforskningsloven § 8, Oviedokonvensjonen artikkel 21. 
51  Majid (2006). 
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år i en biobank foretas på en etisk forsvarlig måte, og at biobanker utnyttes til individets og 

samfunnets beste. Dette skal skje i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, prinsipper 

om respekt for menneskeverd, menneskerettigheter og personlig integritet, og uten diskrimi-

nering av mennesker som det biologiske materialet stammer fra. Loven skal legge til rette for 

at materialet i biobanken kan benyttes til helsemessige formål, herunder diagnostikk, behand-

ling og undervisning på en etisk forsvarlig måte.»  

 

Forskningsbiobanker reguleres av helseforskningsloven. Dersom et forskningsprosjekt skal 

samle inn humant biologisk materiale, opprettes det en forskningsbiobank med tilknytning til 

det konkrete prosjektet. En spesifikk forskningsbiobank må beskrives i prosjektets protokoll 

og inngår i prosjektsøknaden som sendes til REK. En generell forskningsbiobank er opprettet 

for fremtidig forskning eller for lagring og eventuelt ny bruk av materialet når det opprinneli-

ge forskningsformålet med en spesifikk forskningsbiobank er oppfylt. 52 Materiale til forsk-

ning kan også innhentes fra diagnostiske og behandlingsbiobanker, dersom REK godkjenner 

det.53 

 

 

2.5 Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

 

I Helsinkideklarasjonen det ble anbefalt å ha uavhengige etikk-komiteer for å vurdere alle 

medisinske forskningsprosjekter som involverer forskningspersoner.54 Dette er innført i Norge 

gjennom REK-ordningen. For at et forskingsprosjekt skal kunne gjennomføres, må det for-

håndsgodkjennes av REK. Etter helseforskningsloven § 10 foretar de både en alminnelig 

forskningsetisk vurdering av prosjektet, og vurderer om prosjektet oppfyller kravene stilt i 

loven eller i medhold av loven. Samtykkene fra forskningsdeltakerne godkjennes også her. 

Det gjør også bruk av materiale innsamlet i helsetjenesten til forskning. 55  

 

Det er helsedepartementet som oppnevner de regionale komiteene for medisinsk og helsefag-

lig forskningsetikk. Det er i dag fire slike komiteer. Hver komité skal ha kompetanse i rele-

                                                 
52  REK (2015). 
53  Helseforskningsloven § 28. 
54  Halvorsen (2006) s.4. 
55  Helseforskningsloven § 28. 
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vante forskningsdisipliner, etikk og jus, og skal ha minst én lekrepresentant. Komiteenes an-

svarsområder følger av helseforskningsloven og annen lovgivning som legger oppgaver til 

komiteene.56 Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag er klageinstans 

for komiteenes vedtak, også for vedtak etter offentleglova. Den nasjonale komiteens avgjørel-

se er endelig og kan ikke påklages videre.57 

 

2.6 Teknologiske utviklingstrekk med særlig betydning 

 

Under enkelte kapitler vil konkrete aktuelle metoder trekkes frem. Som nevnt innledningsvis 

fører ny teknologisk utvikling med seg nye muligheter og nye utfordringer, dette gjør også at 

lovverket må vurderes etter de nye faktiske forholdene. Ny teknologi kan både gjøre det enk-

lere å identifisere en person ut fra materialet i seg selv, og mengden og typen informasjon som 

kan hentes ut av materialet øker også betraktelig. 

 

DNA-sekvenseringsteknologi gjør det mulig å sekvensere hele det menneskelige arvemateria-

let. Hele genomet til en person kan kartlegges gjennom én enkelt prøve. Genomsekvensering 

er kartlegging av hele genomet, mens eksomsekvensering er kartlegging av genene. Dette gjør 

at man ved å analysere genomet, vil kunne se hvilke arvelige disposisjoner en person har – 

herunder sykdom og egenskaper.58 The Human Genom Project startet i 1990. Målet var å 

kartlegge det menneskelige genom. Prosjektet hadde en tidsramme på 15 år og et budsjett på 

tre milliarder dollar. Prosjektet ble ferdigstilt etter 13 år i 2003.59  I dag tar det noen få dager å 

kartlegge hele genomet til et individ.60 Kostnaden ved å sekvensere hele genomet lå i 2016 på 

rundt 1000 amerikanske dollar, som tilsvarer rundt 8300 NOK i 2016-kurs justert for infla-

sjon. 61 Eksomsekvensering har blitt brukt i flere befolkningsundersøkelser i Norge, herunder 

Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) og i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 

(HUNT). Ettersom hver person har unikt DNA, og dermed unike genomer, gjør denne tekno-

                                                 
56  Salbu (2014). 
57  Forskningsetikkloven § 10. 
58  Holla (2015) s. 1833. 
59  National Human Genome research institute (2016). 
60  Undlien (2018). 
61  National Human Genome Research Institute (2016b). 
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logien at indentifisering av en person, selv med anonymiserte personopplysninger knyttet til 

materialet, er mulig. 

 

En ny utvikling som reiser spørsmål i forbindelse med samtykkets rekkevidde, er muligheten 

til å forske på cellelinjer fremfor på cellene utledet direkte fra materialet. Cellelinjer er dyrke-

de celler, som har sitt opphav i celler tatt direkte fra et menneske eller humant materiale. En 

primærkultur er en cellekultur startet med disse. Celler i kultur vil gradvis miste sine opprin-

nelige egenskaper og kan vanligvis bare dele seg 50 – 100 ganger.» 62 Udødeliggjorte celler er 

celler opprinnelig tatt fra mennesker og som ved manipulasjon er blitt udødeliggjorte, slik at 

de kan dyrkes ubegrenset videre i cellekulturer.63 

 

Et annet eksempel på hva ny teknologi muliggjør er en sak fra politiet i Sverige. Der skapte 

cold case-gruppen en genetisk profil på en antatt gjerningsperson på en drapssak fra 13 år 

tilbake ved bruk av DNA funn på åstedet.64 Med profilen har et amerikansk selskap laget et 

bilde av hvordan den antatte gjerningspersonen så ut ved drapstidspunktet i 2005, og ett av 

hvordan de antar at hun ser ut i dag. En fenotype er det synlige utrykket av en genotype, altså 

det individuelle fysiske utseende og egenskapene til en organisme. Fenotypen av en genotype 

kan endre utseende også gjennom miljøpåvirkning. Dette kalles fenotypelastisitet.65 Selv med 

miljøpåvirkning, vil det vil være mulig å finne karakteristiske trekk ut fra genotypen. Det er 

kun ørsmå menger humant materiale som skal til for å utføre slike DNA-analyser. 66  

 

Et teknologisk utviklingstrekk som har betydning også utenfor medisinsk og helsefaglig 

forskning, er bruken av stordata eller Big Data. Gjennom bruken av internett, smarttelefoner, 

bankkort og GPS fanges det opp mye data om oss. Stordata refererer til analyser av store data-

sett for å finne korrelasjoner. 67 Mye informasjon fra mange forskjellige kilder, sammenholdt 

med at databehandlingskraften som er nødvendig for å prosessere det eksisterer, betyr at 

mønster kan oppdages og informasjon som ikke var intendert opplyst av datasubjektet kan 

                                                 
62  Bjugn (2012) s. 540. 
63  Bjugn (2012) s. 540. 
64  Polisen (2018). 
65  Institutt for biovitenskap (2011). 
66  Bioteknologirådet (2017). 
67  Forgo (2017) s. 17. 



16 

 

avsløres. 68 Dette reduserer forutberegneligheten med å oppgi informasjon eller ting informa-

sjon kan hentes ut fra. Videre kan informasjon som ikke regnes som personopplysninger, bli 

personopplysninger når de store mengdene informasjon som finnes og analysepotensialet gjør 

identifikasjon og re-identifikasjon mer sannsynlig.  

 

 

2.7 Nyfødtscreeningen 

 

I 2007 fikk alle nyfødte tilbud om å undersøkes for Føllings sykdom og hypotyreose. I 2011 

ble ordningen utvidet til å gjelde 23 nye genetiske analyser. I dag får alle nyfødte i Norge til-

bud om å bli undersøkt for 25 medfødte alvorlige sykdommer. 69 Undersøkelsen gjennomføres 

ved at det tas en blodprøve fra barnets hæl innen 48 timer etter fødsel. Screening betyr at man 

undersøker alle, for å finne de få som faktisk er syke.70 Praksisen er regulert av forskrift om 

genetisk masseundersøkelse av nyfødte, hjemlet i biobankloven.  

 

Prøven innbefatter at fem felt på filterpapir fylles med blod. Når prøven er tørket, sendes den 

sammen med opplysninger om mor og barn til Nyfødtscreeningen på Rikshospitalet hvor prø-

ven analyseres.71 De resterende feltene med blod sendes pseudonymisert til en diagnostisk 

biobank og lagres der. Informasjon om mor og barn lagres hos Oslo universitetssykehus.72 

Prøvene lagres som etterfølgende dokumentasjon av analyseresultatet, og for å kunne gå til-

bake å gjenta analysen, dersom det oppdages falske negative funn (kvalitetssikring). Det lag-

rede materialet kan også brukes til å forbedre screeningtestene (metodeutvikling)7374. Materia-

le fra screeningen kan tillates brukt til forskning av REK.75 

 

I 2018 ble lagringstiden utvidet fra 6 år til varig lagring uten tidsbegrensing. Når barnet har 

fylt 16 år kan det selv kreve blodprøven destruert. Nyfødtscreeningen har nær 100% oppslut-

                                                 
68  Kuner (2012) s. 48. 
69  Befring (2016a) s. 290. 
70  Datatilsynet, 2018 (2). 
71 Oslo Universitetssykehus (2018). 
72  Pettersen (2018) 
73  Helse og omsorgsdepartementet (2017). 
74  Forskrift 26. juni 2007 nr. 742 § 3. 
75  Helseforskningsloven § 28. 
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ning.76 Undersøkelsen er frivillig og basert på samtykke fra foreldrene, samtykkekravet til 

nyfødtscreeningen har ikke endret seg med den utvidede bruken og lagringen. Dette drøftes 

nærmere i kapittel 3.1.1.  

 

 

 

3 Regulatoriske rammer for bruk av materialet 

 

Ettersom humant biologisk materiale som brukes til forsking, også kommer fra behandlings- 

og diagnostiske biobanker, drøftes de aktuelle reglene om innhenting av materialet til bio-

bankloven før innsamling etter helseforskningsloven. Også for innhenting kun til formål etter 

biobankloven, vil prinsippet den individuelle selvbestemmelsesretten i form av å bestemme 

over materiale som stammer fra egen kropp være aktuell. 

 

3.1 Biobankl. 

 

3.1.1 Utgangspunktet om samtykke 

 

Utgangspunktet etter biobankloven for at det biologiske materiale kan innhentes, oppbevares 

og behandles er samtykke. Behandling av materialet omfatter også bruk av materialet til fore-

bygging, kvalitetskontroll og metodeutvikling. Samtykke er etter loven innhentet ved samtyk-

ke til helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven §§ 4-1 og 4-2. Et stilltiende samtykke 

til helsehjelp regnes som tilstrekkelig. Stilltiende samtykke anses å foreligge dersom det ut fra 

pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at han eller hun godtar 

helsehjelpen jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-2 første ledd annet punktum.  

 

Etter nevnte bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven slås det fast at for at samtykket 

skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innhol-

det i helsehjelpen. «Har vedkommende underkastet seg medisinsk behandling, må han eller 

hun finne seg i at det gjøres på medisinsk forsvarlig vis. I klartekst: Den som oppsøker helse-

vesenet for å få diagnostisert eller behandlet sin sykdom, må finne seg i at som ledd i behand-

                                                 
76  Helse og omsorgsdepartementet (2017). 
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lingen tas prøver, og at disse oppbevares så lenge det er medisinsk hensiktsmessig.»77Det er 

altså ikke noe krav om uttrykkelig samtykke fra materialets avgiver for permanent lagring og 

behandling i landets biobanker. 

I kapittel fire drøftes bruken av materialet innsamlet i helsetjenesten til bruk i forskning, den-

ne potensielle bruken nevnes ikke eksplisitt i bestemmelsene om samtykke i biobankloven. 

Det nevnes likevel i § 14 om tilbaketrekking av samtykke, etter denne kan materialet ikke 

trekkes tilbake dersom opplysningene allerede har inngått i vitenskapelige arbeider, heller 

ikke anonymisert materiale kan trekkes tilbake. At anonymisert materiale ikke kan trekkes 

tilbake begrunnes i forarbeidene med at det ikke vil være mulig å finne tilbake til materialet. 

Når det kommer til bruken i forskning begrunnes i forarbeidene om tilsvarende bestemmelse i 

helseforskningsloven med hensynet til forskningen og at det kan være svært ødeleggende der-

som et samtykke når som helst i prosessen kan trekkes tilbake.78 Etter helseforskningsloven § 

28 skal det ved bruk av materiale innsamlet i helsetjenesten på forhånd ha blitt informert om 

at dette er mulig. Dette diskuteres nærmere i delkapittel 3.2.5. 

 

3.1.2 Særregler om nyfødtscreening 

 

Etter biobankloven § 9a kan det biologiske materialet i biobanken brukes til medisinsk og 

helsefaglig forskning etter reglene i helseforskningsloven. Det vil si, som nevnt over med 

samtykke basert på reglene i pasient- og brukerrettighetsloven, lovhjemmel i helseforsknings-

loven og godkjenning fra REK til bruken.  

 

Etter biobankloven § 9a er det reglene i denne loven som kommer til anvendelse ved oppbe-

varing av materialet innhentet i nyfødtscreeningen i en nasjonal biobank. Det er med andre 

ord de samme samtykkereglene som gjennomgått over som er gjeldende, dermed er det nok 

med et stilltiende samtykke. Noe annerledes stiller likevel nyfødtscreeningen seg, da giver er 

spedbarn.  Etter biobankloven § 11 gjelder pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-4 til 4-7 for 

personer uten samtykkekompetanse etter § 4-3. 

 

                                                 
77  Halvorsen (2006) s. 123. 
78  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007) punkt 12.5.4. 
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Utgangspunktet er at alle personer over 18 år har samtykkekompetanse.79 Av naturlige årsaker 

og etter loven har spedbarn ikke samtykkekompetanse, og reglene i pasient og brukerrettig-

hetsloven § 4-4 kommer til anvendelse. Etter denne kan foreldre eller andre som har foreldre-

ansvar, samtykke på vegne av barn under 16 år. I utgangspunktet må begge foreldrene sam-

tykke til undersøkelsen, om de har felles foreldreansvar. Etter § 4-4, andre ledd, holder det at 

en av foreldrene samtykker til helsehjelp som regnes som «del av den dagligdagse, ordinære 

omsorgen for barnet», uavhengig om vedkommende har foreldreansvaret for barnet. For ny-

fødtscreeningen holder det at den ene forelderen samtykker.80 

 

Dersom foreldrene ikke ønsker at barnet skal undersøkes, melder de fra om dette til personalet 

på fødestedet.81 Foreldre kan også reservere barnet mot at prøvene lagres. Da sendes eget 

skjema til Oslo Universitetssykehus. Dette følger både av biobankloven § 14 og helseforsk-

ningsloven § 18, andre ledd.  

 

Foreldre kan trekke samtykket tilbake og kreve at det biologiske materialet destrueres etter § 

14. Fra barnet fyller 16 år, er det barnet selv som kan trekke samtykket tilbake og kreve de-

struksjon. Barnet og foreldrene skal informeres om denne retten. Dersom materialet på dette 

tidspunktet allerede har inngått i forskning, og ettersom samtykke til forskning aldri er gitt er 

ikke tilbaketrekking mulig.82 Derimot kan foreldrene eller barnet over 16 år, reservere seg mot 

forskning i det ordinære reservasjonsregisteret, som omtales nærmere i kapittel 3.2.5. 

 

Det er flere som stiller seg kritiske til hvordan innhenting av samtykke til screeningen utføres 

i praksis, særlig etter at lagringstiden ble ubegrenset. «Det finnes dessverre ingen empiriske 

undersøkelser av hvorvidt vilkårene for samtykke (forståelse, frivillighet og samtykkekompe-

tanse) er oppfylt ved testing i Norge, men enkle stikkprøver gir et forstemmende bilde: Det 

synes som om nyfødtscreening har vært utført uten samtykke og som en obligatorisk 

test[…].»83  Samtykkeordningen er kritisert også av Datatilsynet. De mener blant annet at 

omstendighetene rundt screeningen, gjør at det oppfattes som en del av det ordinære helsetil-

                                                 
79  Pasient og brukerrettighetsloven § 4-3. 
80  Pettersen (2018) 
81  Oslo Universitetssykehus, udatert. 
82  Biobankloven § 14. 
83  Hofmann (2010) s. 292. 
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budet, og at det ikke hentes inn uttrykkelig samtykke til at prøvene lagres og brukes til forsk-

ning.  

 

Den offisielle informasjonsvideoen til nyfødtscreeningen starter med: «I Norge fødes det årlig 

ca. 60 000 barn, og noen få av disse har medfødte sykdommer som kan gi alvorlige helsepro-

blemer som psykisk utviklingshemning, sykdom og død hvis man ikke oppdager dem tid-

lig»84. Det er nok få som ikke ønsker denne sjekken av sine nyfødte, og det er objektivt sett 

bra at sykdomstilfeller som kan forebygges oppdages.  

 

Det faktum at prøvene nå kan lagres evig, taler likevel for at det ikke bare helsesjekk, kvali-

tetssikring og metodeutvikling som er hensikten med oppbevaringen av materialet.  Referan-

segruppen for nyfødtscreeningen har uttalt at lagring av prøvene utover 10–16 år verken har 

klinisk nytteverdi for barnet eller er nyttig for nyfødtscreeningen selv.85 Tilgang til dette ma-

terialet er svært nyttig, sett i et forskningsperspektiv86, da nyfødtscreeningen har nær 100% 

oppslutning og prøvene blir lagret over så lange perioder.87 Samtykke til forskning, til for-

skjell fra til metodeutvikling og kvalitetssikring, kan utgjøre et viktig skille for folk, da forsk-

ning utenfor nyfødtscreeningen ikke lenger handler om deres barn. 

 

Europarådets ministerkomite har uttalt at screening av nyfødte barn bare er rettferdiggjort når 

det er til direkte nytte for barnets helse. Hvis det ikke er tilfelle skal screening utsettes til bar-

net kan bestemme selv.88 Når det er sagt er forskning på barn viktig for å danne et vitenskape-

lige grunnlag for behandling og forebygging av sykdommer hos denne gruppen. Både syk-

dommer og effektiv behandling kan arte seg forskjellig for barn i forhold til voksne. 

 

Etter helseforskningsloven skal det informeres om at materialet innsamlet i helsetjenesten kan 

brukes til forskning89. Gjennomføringen av dette er delegert til det lokale fødestedet90. Det 

stilles ikke strenge krav til hvordan informasjonen gis, det nok at informasjonen er tilgjenge-

                                                 
84  Oslo universitetssykehus (2018b). 
85  Referansegruppen (2017) s. 1. 
86  Alhaug (2018). 
87  Helse og omsorgsdepartementet (2017). 

88  Europarådets ministerråd (1994). 
89  Helseforskningsloven § 28. 
90  Pettersen (2018). 
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lig gjennom brosjyrer e.l. 91, det er altså ikke et krav om at den enkelte informeres direkte. 

Ved lagring av blodprøvene i screeningen informeres foreldrene ikke om at materialet kan 

brukes til genetisk forskning, eller forskning til arvelige egenskaper hos barnet. Det informe-

res heller ikke om at de genetiske analysene kan kobles mot andre helseopplysninger om bar-

net, dets foreldre eller andre slektninger. 92 Til sammenligning følger det i lovgivningen knyt-

tet til gentesting strenge regler; herunder til samtykke, godkjenning av for den enkelte under-

søkelse, genetisk veiledning før, under og etter undersøkelsen.93 

 

 

3.1.3 Endret bruk av materialet og forholdet til forskning 

 

Det beskrevne samtykket i de foregående delkapitlene rekker kun for lagring til de formål 

nevnt i biobankloven, ikke til endret bruk av materialet til forskning e.l. For endret bruk av 

materialet, skal nytt frivillig, uttrykkelig og informert samtykke innhentes med mindre annet 

følger av lov om medisinsk og helsefaglig forskning.94  

 

Etter hovedbestemmelsen om samtykke i § 11 dekker dette samtykket også bruk av materialet 

til forebygging, kvalitetskontroll og metodeutvikling. Samtykket dekker dermed relativt mye. 

Dersom materialet skal benyttes til forskning, er det reglene om samtykke i helseforsknings-

loven som kommer til anvendelse.  

 

En problemstilling i tilknytning til dette er hva forskjellen på kvalitetskontroll og metodeut-

vikling og forskning er. Et eksempel på problemstillingen ble blant annet reist i forbindelse 

med forsøk med HPV-screening fremfor en annen metode i utvalgte regioner i livmorhalspro-

grammet i 2016. Da mente direktør for Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet Magne Ny-

lenna med flere at dette prosjektet falt inn under forskningsdefinisjonen fordi han mente at 

hovedmålet med forsøket var å innhente ny kunnskap. 95  REK og helsedirektoratet vurderte 

                                                 
91  Simonsen (2016) til § 28. 
92  Alhaug, 2018. 
93  Bioteknologiloven kapittel 5. 
94  Biobankloven § 13. 
95  Moe (2016a). 
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prosjektet som kvalitetskontroll, da det dreide det seg om å endre en undersøkelsesmetode i 

screeningprogrammet gradvis og på en kontrollerbar måte. 96 

 

Hvorvidt et prosjekt eller forsøk regnes som forskning, er av betydning for hvilke regler som 

legges til grunn. Dersom det dreier seg om forskning, og helseforskningsloven kommer til 

anvendelse er kravene til samtykke strengere. Det kreves også at prosjektet godkjennes av 

REK. I helseforskningsloven § 4, første ledd, bokstav a, defineres medisinsk og helsefaglig 

forskning som; «virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny 

kunnskap om helse og sykdom».  

 

Om «vitenskapelig metodikk» uttales det i forarbeidene til helseforskningsloven at «det [sik-

tes] både til generelle vitenskapsteoretiske prinsipper for begrunnelse og resonnement, og til 

de mer spesielle teknikker som utvikles innenfor forskjellige vitenskapelige disipliner for å 

produsere gyldig kunnskap». Og videre at begrepet må tolkes vidt. 97Begrepet benyttes for å 

skille mot aktiviteter som ikke går systematisk til verks, eller mot aktiviteter som ikke tar sik-

te på å fremskaffe generaliserbare funn, og som det derfor ikke er naturlig å betegne som 

forskning.98 Kvalitetssikring handler om å kontrollere at diagnostikk og behandling faktisk gir 

de tilsiktede resultater.99 

 

Europarådets Steering Committee on Bioethics (CDBI) foreslår i sin Draft guide for Research 

Ethics Committee Members en fremgangsmåte for å skille mellom forskning og kvalitetssik-

ring og metodeutvikling. Fremgangsmåten bygger på tre kontrollspørsmål: 1) Er prosjektets 

formål å forsøke å forbedre kvaliteten på pasientbehandlingen på lokalt plan, f.eks. en syke-

husavdeling? 2) Går prosjektet ut på å prøve praksis mot etablerte standarder? 3) Innebærer 

prosjektet at noe gjøres med pasientene som ellers ikke ville blitt gjort som ledd i vanlig kli-

nisk praksis og kvalitetssikring? I retningslinjene heter det at dersom svaret på de to første 

spørsmålene er «ja», og på det tredje «nei», så er prosjektet kvalitetssikring. Hvis ikke er det 

trolig forskning. 100 Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag har i flere 

                                                 
96  Moe (2016b). 
97  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007) punkt 9.3.3.1. 
98  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007) punkt 9.3.3.1. 
99  Helse og omsorgsdepartementet (2010) s. 9. 
100  NEM 2013/199. 
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saker lagt til grunn Europarådets internasjonale retningslinjer for å skille forskning fra virk-

somheter som kvalitetssikring 

 

Etter forarbeidene til helseforskningsloven skal definisjonen av medisinsk og helsefaglig 

forskning være brei. Videre burde prosjektet følge retningslinjer og lover som gjelder for 

forskning dersom det er tvil om hvordan prosjektet skal klassifiseres og tilnærmingen er vi-

tenskapelig.101102 

I en sak om hvorvidt et prosjekt om forbedring av arbeidet ved legevakten i Bergen var meto-

deutvikling eller forskning, uttaler NEM om dette at; «Bakgrunnen for en slik presumpsjon [at 

prosjektene i tvilstilfeller skal vurderes som forskning fremfor metodeutvikling] er at ved å 

klassifisere et prosjekt som forskning vil deltakernes interesser bli bedre ivaretatt ved at regu-

leringen av forskning gjennomgående er strengere enn reguleringen av kvalitetssikring. De 

metodiske krav til forskning er også strengere enn kravene til kvalitetssikring, slik at resulta-

tene formodentlig blir av bedre av kvalitet. I forskning blir dessuten begge forhold forhånds-

vurdert av REK. Det vil med andre ord være en fordel både for deltakerne og resultatene at 

prosjektet anses som forskning og at de krav som stilles til forskning følges.»103 

 

 

3.2 Helseforskningsloven 

 

Alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som har forskningsdeltakere må ha for-

håndsgodkjenning fra REK. Når det biologiske materiale brukes til noe annet enn helsehjelp, 

vil den individuelle selvbestemmelsesretten i form av å bestemme over materiale som stam-

mer fra egen kropp være særlig viktig. Dette understrekes av at reglene til innhenting av sam-

tykke til bruk av materialet til forskning er strengere enn innhenting til helsehjelp. I tillegg til 

et behandlingsgrunnlag må forskningen være forsvarlig. Et samtykke i seg selv er ikke nok til 

å sikre at forskningen er forsvarlig. Det gjør det ikke forskningsmessig forsvarlig at en poten-

siell forskningsdeltaker har samtykket til at sitt materiale brukes til noe som i utgangspunktet 

ikke er det. Som eksempel kan man ikke injisere noen med HIV-smitte, selv om de har sam-

tykket til det.  

                                                 
101  NOU 2005:1 punkt 5.3. 
102  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007) punkt 9.3.3.1. 
103  NEM 2010/202. 
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3.2.1 Utgangspunktet om samtykke 

 

Hovedregelen i helseforskningsloven om samtykke, finner vi i helseforskningsloven § 13. 

Etter denne kreves det samtykke fra deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning, med 

mindre annet følger av lov. I forarbeidene til loven begrunnes samtykkekravet i hensynet til 

den enkeltes selvbestemmelsesrett og personlige integritet. Og at det ved at deltakeren selv får 

bestemme om de vil delta, vises respekt for individets integritet og menneskeverd.104 

Etter loven er samtykke «enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra 

deltakeren der vedkommende ved en erklæring eller tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til 

behandling av helseopplysninger eller humant biologisk materiale. Samtykket skal bygge på 

spesifikk informasjon om et kontret forskningsprosjekt med mindre det er adgang til å gi et 

bredt samtykke.» 105 

 

For at en viljeserklæring skal være utvetydig, må den være klar og ikke levne tvil om hva som 

erklæres. «Erklæring eller tydelig bekreftelse» taler for at det må gjøres noe aktivt. Etter for-

arbeidene er det ikke er tilstrekkelig med et "passivt" samtykke. Det er altså ikke tilstrekkelig 

at forskningsdeltakeren ikke direkte motsetter seg deltakelse.106  

 

I forarbeidene heter det at omfanget av hvor mye informasjon som må følge, varierer med 

hvilken type forskning det gjelder, hvor sensitive opplysningene er og så videre. Informasjo-

nen som skal gis er om formål, metode, risiko, ubehag, konsekvenser og annet av betydning 

for samtykkets gyldighet. Innholdet i informasjonen følger også av tilleggsprotokollen til 

Oviedokonvensjonen om biomedisinsk forskning.107 Samtykkets rekkevidde avhenger av den 

spesifikke forutgående informasjon, og hva det etter at denne er mottatt, er samtykket til. 108  

 

Frivillighet spesifiseres for å sikre selvbestemmelsesretten. Kravet om frivillighet kommer 

også til uttrykk i reglene om hvem som kan samtykke. Helseforskningsloven § 17 regulerer 

hvem som har samtykkekompetanse samsvarer om reglene om det samme i Pasient- og bru-

kerrettighetsloven § 4-4 gjennomgått ovenfor. Dersom forskningsdeltakeren kan ansees å 

                                                 
104  Ot.prp. (2006-2007) punkt 12.2.4. 
105  Helseforskningsloven § 13. 
106  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007), kapittel. 4 til § 13. 
107  Tilleggsprotokoll til Oviedokonvensjonen art. 13. 
108  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007), kapittel 4 til § 13. 



25 

 

være i et slikt avhengighetsforhold til den som ber om samtykket, at forskningsdeltakeren vil 

kunne føle seg presset, skal samtykket innhentes av en annen. Dette kan være aktuelt i tilfeller 

hvor forskningsdeltakeren er alvorlig syk, og det er behandlende lege som skal sette i gang et 

forskningsprosjekt.  

 

Denne samtykkedefinisjonen harmonerer også med regelen om samtykke i Oviedokonvensjo-

nen sitert under kapittel 2.2.2. Som gjennomgått ovenfor under rettskildebruk, gjelder reglene 

i personvernforordningen og personopplysningsloven for behandling av personopplysninger. 

Selv om det er uavklart om humant biologisk materiale i seg selv er en «personopplysning», 

behandles materialet ofte sammen med personopplysninger. Samtykkedefinisjonen i helse-

forskningsloven er helt lik den i personvernforordningen art. 4 nr. 11. Denne blir analysert i 

lys av personvernprinsipper i kapitlet under.  

 

 

3.2.2 Bredt samtykke 

 

Som nevnt over skal samtykket i utgangspunktet være spesifikt, men etter §14 kan «bredt 

samtykke» innhentes uten de ordinære kravene til spesifisering.  En problemstilling dette rei-

ser er hvorvidt forskningspersonen kan ha tilstrekkelig forståelse til å gi et reelt samtykke på 

dette grunnlaget. Forståelse forutsetter at personen har en presis tolking av som blir gitt. Det 

betyr at personen ikke bare forstår at han eller hun deltar i forskning, men forstår hva denne 

forskningen omfatter med tanke på deltakelse og mulige konsekvenser.  

 

I sin høringsuttalelse til forarbeidene til biobankloven trekker bioteknologinemda frem «at jo 

mer generelle samtykker som anvendes, jo mindre kan samtykke anses som «informert». Et 

informert samtykke bygger på at giver får beskrevet den aktuelle bruk og dette vil bare helt 

overfladisk være mulig om generelle samtykker benyttes.»109 Det vil ikke være mulig å for-

midle konkret informasjon om et forskningsprosjekt forskeren kanskje ikke selv vet hva skal 

munne ut i.  

 

                                                 
109  Bioteknologinemda, 2001, s. 5. 
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Den nye teknologien på helseforskningsområdet åpner også for nye problemstillinger i til-

knytning til bredt samtykke. Utviklingen gjør det vanskeligere å overskue følgene, særlig av 

et bredt samtykke hvor man ikke nødvendigvis vet konkret hvilke metoder som vil brukes. En 

løsning på utfordringene bredt samtykke reiser kunne vært å innført en ordning med «dyna-

misk samtykke» hvor forskningsdeltakerne fortløpende må ta stilling til ny informasjon om et 

prosjekt de deltar i.110 Slik ville også kravet til spesifikk informasjon kunne bli ivaretatt på en 

god måte.  

 

 

3.2.3 Sekundærbruk 

 

Etter § 15 må det hentes inn nytt samtykke ved vesentlige endringer i forskningsprosjektet 

som kan antas å ha betydning for deltakerens samtykke. I forarbeidene uttales det at «[h]va 

som er vesentlige endringer må avgjøres konkret i forhold til hva deltakerne har avgitt sam-

tykke til.»111 Ved vesentlige endringer av et forskningsprosjekter må endringen også meldes 

fra om til REK etter § 11. Her nevnes endringer i formål, metode, tidsløp eller organisering. I 

forarbeidene uttales det at det ikke er fullt ut samme vurdering som skal foretas,112 da slike 

endringer kan gjøres etter § 15 så lenge de ikke kan antas å ha betydning for deltakeren. Av 

betydning for deltakerens samtykke trekker forarbeide frem uforutsette eller uønskede hendel-

ser og risikofaktorer og endringer i forskningens art eller omfang.  

 

Det er vanskelig å vite hva en person mener om et konkret forskningsprosjekt uten å spørre 

dem, det er også vanskelig å vite hva en person finner inngripende. En endring i metode fra å 

kartlegge ett og ett genom, vil stille seg svært annerledes fra å kartlegge hele genomet og kan 

for mange være så inngripende at de ikke ville samtykket til det. Det vil videre for mange 

være stor forskjell på å delta i et prosjekt hvor formålet er å forske på nye livreddende medisi-

ner, og ett hvor formålet er å forske på genredigeringsmetoder, de kanskje ut fra livssyn vil 

finne uetisk.  

 

                                                 
110  Budin-Ljøsne (2015) s. 2032. 
111  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007) punkt 14.4. 
112  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007) punkt 21 kapittel 4. 
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Paragrafens andre ledd om ny eller endret bruk uten innhenting av samtykke, drøftes under 

kapittel 3.2.5.  

 

 

3.2.4 Tilbaketrekking av samtykke 

 
 

Etter § 16 kan et samtykke til å delta i et forskningsprosjekt når som helst trekkes tilbake. Ved 

tilbaketrekking må forskningen på materialet eller opplysningene opphøre. Det kan også kre-

ves at materialet destrueres og helseopplysningene slettes. Dette gjelder likevel ikke om mate-

rialet eller opplysningene er anonymisert, dersom materialet etter bearbeidelse inngår i et an-

net biologisk produkt, eller dersom opplysningene allerede er inngått i utførte analyser. 

 

Anonymisering drøftes videre under kapittel 4.3. I forarbeidene til helseforskningsloven an-

sees helseopplysninger som inngått i utførte analyser «dersom de er sammenstilt eller koblet 

med andre opplysninger eller prøvesvar.»113 Øvrige opplysninger må uansett slettes, og det 

kan ikke innhentes flere opplysninger om deltakeren. Også for celler som har blitt bearbeidet 

og inngår i et annet biologisk produkt kan forskningen ikke krevet stanset.  

 

Loven regulerer ikke tilfeller hvor det forskes på bearbeidede celler i seg selv. Dette reiser 

spørsmålet om når materialet er så bearbeidet eller endret at det ikke lenger er naturlig å be-

handle det som det opprinnelige materialet. Et eksempel på dette er bruk av cellelinjer og 

udødeliggjorte celler. Bruk av slike er ikke nevnt i helseforskningsloven eller dens forarbei-

der. 114 

 

Et kjent eksempel på dette er Henrietta Lacks-cellene. Lacks døde av livmorhalskreft i 1951, 

men cellene hennes lever enda – uten hennes samtykke. Da Lacks fikk diagnosen startet en 

forsker å dyrke celleprøvene hennes. Denne cellelinjen har vært viktig i kreftforskningen, 

både for undersøkelser av kreftcellens egenskaper og virkningen av stoffer i behandling av 

kreft. I dag blir cellelinjene kjøpt og solgt over hele verden, og de har generert flere millioner 

dollar i fortjeneste. 115 I 2013 kartla og publiserte tyske forskere hele arvematerialet til Lacks 

                                                 
113  Ot.prp. nr. 74 (2006-2007). 
114  Bjugn (2012) s. 540. 
115  Johansen (2016) s. 28. 
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uten tillatelse fra familien. Dette til tross for at det var mulig å identifisere familiens sykdoms-

risiko bl.a. ved hjelp av denne informasjonen.116 Dette ble senere fjernet. 

 

Cellelinjer nevnes i bioteknologiloven i forbudet mot å fremstille menneskeembryoer ved 

kloning. Men det følger heller ikke her regulering av bruken til forskning. Et annet spørsmål 

er om forskning på cellelinjer skal regnes som humanmedisinsk forskning, og dermed gjør at 

reglene i helseforskningsloven må følges i forhold til forhåndsgodkjennelse mv.  

 

Dansk lovgivning på helseforskningsområdet er lik den norske, når det gjelder krav om god-

kjenning av forskningsetisk komite. Når det kommer til cellelinjer, trenger man etter komite-

loven ikke å søke godkjenning, hvis cellelinjene stammer fra allerede godkjent innsamling av 

materialet.117 Etter de danske forarbeidende gjelder tilbaketrekking av cellene også tilfeller 

hvor de har gått inn i et forskningsprosjekt. I forarbeidene adresseres problemene dette kan 

skape for forskningens gyldighet, men det fremgår videre at dette er i overenstemmelse med 

lovens grunnleggende prinsipp om at «hensynet til forsøgspersoners rettigheder går forud for 

videnskabelige og samfundsmæssige interesser».118 

 

Spørsmålet er i norsk rett ubesvart og cellelinjer skaper utfordringer, knyttet til retten til tilba-

ketrekking av samtykke. NEM vurderer at dagens situasjon likevel er forskningsetisk forsvar-

lig og at det ville medføre en uønsket og unødvendig byråkratisering av forskning på udøde-

liggjorte cellelinjer skulle de måtte forhåndsgodkjennes av REK, etter det primære samtykket 

til bruk.119 Ettersom det etter denne vurderingen ikke ville kreve samtykke til den videre bru-

ker, skaper det heller ikke rom for tilbaketrekking. 

 

Etter paragraf § 16 andre ledd kan REK tillate fortsatt forskning på materialet og utsatt de-

struksjon, sletting eller utlevering til forskningsprosjektet er gjennomført. Dette kan kun skje 

dersom særlig sterke samfunns- eller forskningshensyn tilsier det. Dette må som ved andre 

slike vurderinger vurderes for hvert enkelt forskningsprosjekt.  

                                                 
116  Forskningsetikk (2013) s. 17. 

117  Lov af 14. juni 2011 nr. 593 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 

§ 14, stk. 4. 
118 Bemærkninger til komitèloven til § 14. 
119  Hølen (2012). 
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3.2.5 Unntak til hovedregelen om samtykke 

 

Som det fremgår av hovedregelen i § 13, kan det gjøres unntak til kravet om samtykke, der-

som det finnes særskilt lovhjemmel. Slike lovgrunnlag finner vi i helseforskningsloven §§ 15, 

annet ledd, 19 og 28. § 19 er en veldig snever unntaksbestemmelse, og er ikke så interessant 

for å belyse avveiingen mellom personvern og forskning. Lovverk som omhandler unntak fra 

samtykke for bruk av helseopplysninger og opplysninger knyttet til materialet, drøftes nærme-

re i kapittel 4 og 5.  

 

Etter helseforskningsloven § 28, kan REK bestemme at humant biologisk materiale innsamlet  

i helse og omsorgstjenesten, som ledd i diagnostisering og behandling, kan eller skal brukes 

til forskningsformål uten innhenting av pasientens samtykke. Dette kan bare skje dersom slik 

forskning er av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til deltakernes velferd og inte-

gritet er ivaretatt. Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk kan 

videre sette vilkår for bruken. Hensynet bak bestemmelsen er at det har vist seg vanskelig å få 

samtykke til at opplysningene innhentet i helsetjenesten kan brukes til forskning. Og at slik 

forskning er viktig for en god helsetjeneste og for effektiv sykdomsbehandling. 120  

 

I en sak fra 2008 uttaler NEM at; «[a]t samtykke er den klare hovedregelen, innebærer at det 

må foreligge en kvalifisert begrunnelse for unntak fra samtykke.»121 I andre unntaksbestem-

melser i loven er det vilkår om nødvendighet, for å kunne la være å innhente samtykke. Et 

slikt vilkår finner vi ikke i § 28. «Vanskelighetene med å innhente samtykke må derimot 

inngå i den skjønnsmessige vurderingen av om pasientens ‘integritet’ er ivaretatt.»122 For det 

første må altså REK vurdere om prosjektet er av vesentlig interesse for samfunnet, videre  om 

hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt, i tilknytning til dette må nødvendig-

heten av å ikke innhente samtykke vurderes. De to hovedvilkårene er selvstendige, og REK 

skal til slutt veie dem mot hverandre. Som nevnt i kapittel 2.2.2. må prinsippet om at forsk-

ningsdeltakerens velferd skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesse vektlegges i 

skjønnsutøvelsen. 

 

                                                 
120  Ot. Prp. Nr. 74 (2006-2007) punkt 12.4.5. 
121  NEM 2011/8. 
122  Sørvig (2016) s. 489.  
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Når det kommer til hvorvidt forskningsprosjektet og bruken av materialet har vesentlig inter-

esse for samfunnet, må det foretas en konkret helhetsvurdering av det enkelte prosjekt. Depar-

tementet trekker i forarbeidene frem, at forskning på humant biologisk materiale og helseopp-

lysninger er en viktig forutsetning, for å sikre en god helsetjeneste og effektiv sykdomsbe-

handling, gjennom kunnskap fremskaffet gjennom systematiske, vitenskapelige undersøkel-

ser.123 Faren for å miste verdifullt forskningsgrunnlag ved at personer ikke samtykker, kan 

være avgjørende i en slik vurdering. 

 

I forarbeidene uttales det at REK må foreta en konkret helhetsvurdering på hvorvidt deltake-

rens velferd og integritet er ivaretatt, hvor blant annet opplysningenes sensitivitet, form og 

lagringslengde skal tillegges vekt124. Av momenter som taler for at personvernulempene blir 

mindre enn samfunnets interesse, er prosjektets nytteverdi for vedkommende og om det er en 

pasientgruppe det erfaringsmessig er vanskelig å komme i kontakt med.125 Slik nytteverdi kan 

det for eksempel ha for pasienten, dersom det forskes på en sykdom vedkommende har. Er det 

derimot snakk om en sjelden sykdom, kan dette tale for at samtykke bør innhentes, da det vil 

være lettere å identifisere vedkommende.126 Et problem med denne løsningen er at lovgiv-

ningen i stor grad legger opp til at risikovurderinger knyttes til hvert enkelt prosjekt, mens den 

samlede risikoen av sammenstilling av informasjon og biologisk materiale for forskning i 

liten grad blir vurdert.127 

 

Etter § 28, andre ledd skal pasienten på forhånd ha blitt informert om at humant biologisk 

materiale i visse tilfeller kan benyttes til forskning, og de må ha fått adgang til å reservere seg 

mot forskning på humant biologisk materiale. Etter forarbeidene skal informasjonen være 

generell, og det følger ikke noe krav til at hver enkelt må informeres om potensiell bruk til 

forskning, eller muligheten til å reservere seg.128 Det vil dermed sannsynligvis være tilstrek-

kelig med tilgjengelige brosjyrer og infoplakater på legekontor eller sykehus.  

 

                                                 
123  Ot. Prp. Nr. 74 (2006-2007) punkt 15.5.4. 
124  Ot. Prp. Nr. 74 (2006-2007) punkt 12.4.5. 
125  Ot. Prp. Nr. 74 (2006-2007) kapittel 6, til § 28. 
126  Ot. Prp. Nr. 74 (2006-2007) til § 28. 
127  Befring (2016b) s. 254. 
128  Simonsen (2016) til § 28. 



31 

 

Reservasjon skjer gjennom registrering i registeret for Biologisk forskningsreservasjon (tidli-

gere Reservasjonsregisteret).  Dette ble opprettet ved Folkehelseinstituttet i 2009 som følge av 

at helseforskningsloven trådte i kraft. Siden da har 1208 personer reservert seg i registeret.129 

Dette kan objektivt sett ikke sies å være så mange. Om dette er fordi folk ikke ønsker å reser-

vere seg mot forskning, eller om de bare ikke vet om registeret, er vanskelig å si. Bioteknolo-

ginemda har tidligere kritisert registeret for å ikke fungere slik Stortinget hadde forutsatt, 

fordi for få vet om det.130 Et slikt reservasjonsregister kan i seg selv også være problematisk. 

For det første fører det til nok en registrering av personinfo. For det andre kan det nok føles 

stigmatiserende å ikke bidra til forskning, som jo i seg selv er en positiv ting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: tall fra Helseforskningsinstituttet 25.09.18. 131 

 

Det føres ikke offisiell statistikk i REK over hvor ofte ordinært samtykke brukes, sammenlig-

net med unntakene til samtykke etter for eksempel § 28.132 Som nevnt over kan REK stille 

vilkår ved bruken. For eksempel kan det stilles vilkår om at personene viss materiale eller 

opplysninger som skal benyttes må informeres om dette. Hvis man i tillegg informerer om 

adgangen til reservasjon, vil det kunne bidra til at selvbestemmelsesretten ivaretas i noe større 

grad enn ved bruk uten at personene er informert om dette. Det å i seg selv legge en større 

innsats og midler i å spre informasjonen om reservasjonsadgangen vil også kunne bøte på 

mangelen av selvbestemmelse ved slik bruk.  

                                                 
129  Hovland (2018). 
130  Graven (2011). 
131  Hovland (2018). 
132  Snilsberg (2018). 

ÅR ANTALL 

2009 2 

2010 24 

2011 48 

2012 21 

2013 228 

2014 242 

2015 299 

2016 83 

2017 132 

2018 129 

Totalt 1208 
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Etter § 15, andre ledd kan REK godkjenne ny eller endret bruk av tidligere innsamlet humant 

biologisk materiale eller helseopplysninger, uten at nytt samtykke innhentes, såfremt det er 

vanskelig å innhente nytt samtykke. Også her kreves vesentlig samfunnsinteresse og ivareta-

gelse av deltakerens velferd og integritet. Drøftelsen av dette vil stille seg likt som over. Av 

forarbeidene følger det at dersom det finnes konkrete holdepunkter for at forskningsdeltakeren 

ville stilt seg negativt til den nye eller endrede bruken av materialet, vil det være et moment 

som vektlegges som ulempe for deltakeren. Eksempler på slike holdepunkter kan være at del-

takeren har takket nei til ett prosjekt, eller til et bredt samtykke som blant annet omfatter bru-

ken forskeren nå søker om.133 Når det kommer til kravet om nødvendighet, «vil ikke rene 

bekvemmelighetshensyn og hensiktsmessighetsbetraktninger være tilstrekkelig.»134 

 

 

 

4 Regulatoriske rammer for bruk av opplysninger knyttet til 

materialet. 

 

«The body matters because information derived from it matters» - slik uttrykker professor Lee 

Bygrave enkelt hvorfor humant biologisk materiale er viktig i personvernsammenheng. Som 

nevnt innledningsvis handler den individuelle selvbestemmelsesretten blant annet om retten til 

å bestemme over materiale som stammer fra egen kropp og retten til å råde over bruken av 

opplysninger om en selv. En av de viktigste grunnene for å samle inn og oppbevare humant 

biologisk materiale – også i diagnostiske biobanker, er opplysningene man kan utrede fra ma-

terialet. Det er også dette som er begrunnelsen for mye av regelverket på området. 135 

 

 

4.1 Personopplysninger og helseopplysninger fra biologisk materiale 

 

Personopplysninger og helseopplysninger knytter seg til opplysningene hentet fra det biolo-

gisk materiale og opplysningene knyttet til materialet. Ofte vil det biologiske materialet være 

                                                 
133  Ot. Prp. Nr. 74 (2006-2007) til § 13. 
134  Simonsen (2016) § 15.  
135  Halvorsen (2006) s. 173. 
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lagret sammen med en identifikasjon av de personer materialet er knyttet til. I noen tilfeller er 

det derimot ikke det. Det må dermed skilles mellom humant biologisk materiale lagret med 

informasjon og i de tilfellene hvor det er «anonymisert» eller «pseudonymisert». Det drøftes 

nærmere i kapittel 4.6.   

 

«Personopplysning» er i forordningen definert som; «enhver opplysning om en identifisert 

eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en per-

son som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et 

navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller 

flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, 

psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet». Etter fortalepunkt 26 bør det tas hen-

syn til alle midler som det med rimelighet kan brukt for å identifisere vedkommende direkte 

eller indirekte når det skal vurderes om noe er en personopplysning.  

 

Det skilles i personvernretten mellom «ordinære» personopplysninger og «sensitive» person-

opplysninger. Helseopplysninger og genetiske opplysninger er definert som sensitive,136 og 

det følger strengere behandlingsregler med disse. På helseområdet er det også regler knyttet til 

helseopplysninger, definisjonen av disse ble endret i 2018 og viser nå til personvernforord-

ningens definisjon av helseopplysninger som er «personopplysninger om en fysisk persons 

fysiske eller psykiske helse, herunder om ytelse av helsetjenester, som gir informasjon om 

vedkommendes helsetilstand»137.  

 

 

4.1.1 Humant biologisk materiale som personopplysning 

 

Regulering av lagring og bruk av materialet reiser debatt om skillet mellom menneskekroppen 

og opplysningene denne bærer. Dette har ført til en diskusjon om hvor grensen mellom disse 

går. Ut fra ordlyden i definisjonen av «personopplysning» er det ikke gitt om humant biolo-

gisk materiale omfattes eller ikke. Det er særlig begrepet «opplysning» som er relevant for 

problemstillingen. Heller ikke andre lover på området, eller deres forarbeider har noe klart 

svar. Spørsmålet om hvorvidt humant biologisk materiale skulle regnes som en personopplys-

                                                 
136  Forordningen art. 9. nr. 1. 
137  Forordningen artikkel 4 nr. 15. 
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ning har vært diskutert lenge blant personvernjurister. Fagmiljøet har vært uenig med hver-

andre, hvor den ene siden mener at biologisk materiale skal regnes som en personopplysning, 

mens den andre siden mener at det ikke gjør det.  

 

Jon Bing formulerte problemstillingen som; «[m]an kan se dette på to måter. Man kan […] 

trekke en grense ved tegn som er formet av mennesker for å kommunisere, og hevde at bare 

dette er «opplysninger». En rød kveldshimmel eller hud med utslett [henholdsvis som tegn på 

hvilket vær som kommer, eller sykdom], kan nok ses på som fenomener man kan trekke slut-

ninger fra basert på erfaringer, men fenomenene er i seg selv ikke opplysninger. Etter dette 

siste synet vil da biologisk materiale ikke være «opplysninger».138 

 

De som mener at biologisk materiale burde regnes som personopplysninger argumenterer 

gjerne med at det blir enklere og enklere å identifisere personer fra det biologiske materialet, 

samt at materialet gjerne bare er lagret, nettopp for å gi informasjon. 139 

 

De som mener at materialet ikke utgjør personopplysninger argumenterer gjerne med at mate-

rialet i seg selv ikke utgjør informasjon om et individ. Deres forståelse av «data» er som for-

malisert representasjon om en ting, som det er ment at gir informasjon om den tingen. «In-

formasjon» er forstått som forståelse av nevnte representasjon. 140 Dermed er uttrykket, på et 

vis, reservert for tegn som er laget av mennesker for kommunikasjon.141  

 

Problemstillingen var oppe i Personvernnemda i en sak som omhandlet pålegg om sletting av 

biologisk materiale (blodprøver) og tilhørende maskinlesbart materiale innsamlet i tilknytning 

til et forskningsprosjekt. I beslutningen var ett av temaene hvorvidt blodprøvene som sådanne 

representerte «personopplysninger».142 Om det uttaler flertallet at «[n]emnda [har] kommet til 

at de omtrent 400 blodprøvene som oppbevares av Ullevål sykehus ikke i seg selv represente-

rer personopplysninger. Imidlertid vil de opplysninger som er registrert om de personer som 

                                                 
138  Bing (2005) avsnitt 6. 
139  Bygrave (2014) s. 126.  
140  Bygrave (2014) s. 126.  
141  Bing (2005) avsnitt 3. 
142  Bing (2005) avsnitt 5. 
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prøvene stammer fra, være personopplysninger, inklusive identifiserende elementer som navn 

eller referansenummer.»143  

 

I fortalepunkt 34 til personvernforordningen fremgår det at; «[g]enetiske opplysninger bør 

defineres som personopplysninger om en fysisk persons nedarvede eller ervervede genetiske 

egenskaper som foreligger etter analysering av en biologisk prøve fra nevnte fysiske person, 

særlig en kromosomanalyse eller en DNA- eller RNA-analyse, eller analysering av andre 

elementer som gjør det mulig å innhente tilsvarende opplysninger.» 

 

Artikkel 29-gruppen slo i en anbefaling fra 2007 fast at humant biologisk materiale er kilder 

hvor personopplysninger kan hentes ut, men at materialet ikke i seg selv er «personopplys-

ning».144  

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolens (EMD) behandlet i 2008 saken S & Marper 

mot Storbritannia i storkammer. Saken omhandlet lovligheten av lagring av DNA-prøver tatt i 

forbindelse med etterforskning av kriminelle handlinger. I England, Wales og Nord-Irland 

kunne alle arrestertes DNA-prøver lagres i den nasjonale DNA-databasen permanent, selv om 

personen senere ble frikjent, saken ble henlagt eller tiltale aldri ble tatt ut. Domstolen fant at 

dette var et inngrep I EMK artikkel 8 om rett til privatliv, og at det utgjorde et disproporsjo-

nalt inngrep etter nødvendighetsvurderingen i artikkel 8, nr. 2.  I dommen uttaler EMD at 

“[…]fingerprints, DNA profiles and cellular samples, constitute personal data within the 

meaning of the Data Protection Convention as they relate to identified or identifiable individ-

uals.”145 Det må merkes at dette gjelder tolkningen av “personopplysning” i Europarådets 

personvernkonvensjon.146147 Denne uttalelsen er senere kritisert for å være kontroversiell og å 

ha lite støtte i andre rettskilder 148 Uttalelsen er heller ikke bindende for tolkningen av den 

tidligere personverndirektivet eller den etterfølgende personvernforordningen.149  

 

                                                 
143  PVN-2002-08, punkt 6.2. 
144  Artikkel 29-gruppen (2007). 
145  S. and Marper v. The United Kingdom, s 21. 
146  Bygrave (2014) s. 128. 
147  Europarådets personvernkonvensjon, artikkel 2, bokstav a. 
148  Schartun (2011) s. 108. 
149  Bygrave (2014) s. 129. 



36 

 

Spørsmålet om hvorvidt materialet i seg selv regnes som en personopplysning er ikke avklart. 

Det foreligger ingen positiv tilskyndelse i gjeldende regelverk til å vurdere humant biologisk 

materiale som omfattet som «personinfo». Men det er klart at dataen/infoen som kan hentes ut 

av materialet omfattes. Disse regnes i tillegg som «sensitive personopplysninger». Hvorvidt 

materialet selv uten positiv regulering skal bli behandlet om personopplysninger er uavklart, 

og det er ikke konsensus rundt spørsmålet. 

 

 

4.2 Personopplysningsloven 

 

Ved forskning på mennesker og humant biologisk materiale, er det det informerte samtykket 

som er det sentrale element for integritetsvernet. Når det kommer til forskning på ikke-

anonymisert biologisk materiale og personopplysninger er det personopplysningsvernet som 

er det mest sentrale. Også her er kravet til informert samtykke viktig, men ved behandling av 

personopplysninger er dette kun et av grunnlagene for lovlig behandling. 150  

 

 

4.2.1 Lovlige behandlingsgrunnlag for personopplysninger 

 

Artikkel 5, første ledd, bokstav a i forordningen er en kodifisering av prinsippet om lovlighet, 

rettferdighet og åpenhet. All behandling av personopplysninger må ha et lovlig behandlings-

grunnlag. Som nevnt over skiller behandlingen av personopplysninger etter forordningen seg 

her fra de lovene gjennomgått over, ved at det er flere lovlige hovedgrunnlag enn samtykke. 

Personvernforordningen sidestiller flere behandlingsgrunnlag med samtykke enn tidligere 

lovgivning på området gjorde. Blant flere mener professor Bygrave at lovgivningen nå er mer 

forskervennlig enn noen gang, noe Datatilsynet mener kan føre til uheldige personvernkonse-

kvenser.151 

 

Det er forskjell på lovlige behandlingsgrunnlag for «vanlige» personopplysninger og sensitive 

personopplysninger. Av artikkel 6, som gjelder ordinære personopplysninger, fremgår det at 

behandlingen kun er lovlig, dersom minst ett av dens oppramsede vilkår er oppfylt. Listen er 

                                                 
150  Aasen, 2005 s. 16. 
151  Grønli (2016) 
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uttømmende. De aktuelle behandlingsgrunnlagene for forskning er samtykke etter bokstav a, 

nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet 

etter bokstav e og nødvendig for å ivareta legitime interesser etter bokstav f. Disse drøftes i 

det følgende.  

 

 

4.2.1.1 Samtykke etter personopplysningsloven 

 

Behandling av personopplysninger er lovlig dersom den registrerte har samtykket til behand-

ling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.152 I kapittel 3.2.1 ble sam-

tykkebestemmelsen etter helseforskningsloven gjennomgått. Ordlyden i bestemmelsen sams-

varer i stor grad med den etter forordningen. I det følgende vil den gjennomgås med fokus på 

personvernprinsippene.  

 

Bestemmelsen om samtykke i artikkel 6 må leses i lys av artikkel 4, første ledd, nr. 11. For at 

et samtykke skal være gyldig etter forordningen må den være en frivillig, spesifikk, informert 

og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en tyde-

lig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkom-

mende. Samtykket skal være gitt gjennom en aktiv handling, være dokumenterbar og skal 

være mulig å trekke tilbake like lett som det ble gitt.  

 

Et samtykke er ikke frivillig dersom det er gitt under press, eller dersom negative konsekven-

ser skulle oppstå om man ikke samtykker.153 Det kan heller ikke settes som vilkår for å få en 

tjeneste eller for eksempel en medisinsk behandling. Et utslag av dette fra særlovgivningen er 

bestemmelsen i helseforskningsloven § 13, tredje ledd, som nevnt ovenfor i kapittel 3.2.1. 

 

Samtykket må være spesifikt, det vil si at det må være et klart og spesifikt formål med bruken. 

Dette er også i tråd med formålsbegrensningsprinsippet, som er kodifisert i art. 5, første ledd, 

bokstav b, som slår fast at «personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte 

og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formå-

lene».  Kravet om spesifikt samtykke må også sees i sammenheng med dataminimeringsprin-

                                                 
152  Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav a. 
153  Datatilsynet (2018). 
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sippet, som innebærer at mengden innsamlet materiale begrenses til det som er nødvendig for 

å oppnå formålet med innsamlingen.154 Etter artikkel 7, nr. 1 må den behandlingsansvarlige 

ved bruk av samtykke kunne påvise at den registrerte har samtykket til behandling av person-

opplysningene. Da må formålet med bruken være spesifisert i forskningsplanen. 

 

Også informert-kriteriet må sees i sammenheng med personvernprinsippet om rettferdighet- 

og åpenhet. Et samtykke er dermed bare gyldig, dersom man vet hva man samtykker til. Utve-

tydighets-kriteriet betyr at den registrertes handlinger ikke må levne tvil om at de har gitt sitt 

samtykke. Videre må den registrerte gjøre noe aktivt, det holder ikke med passivitet.155 Sam-

tykket må også være dokumenterbart, under dette må det dokumenteres at samtykket er gyldig 

også etter de andre kriteriene. Det siste må sees i sammenheng med prinsippet om ansvarlig-

het, hvor behandler er ansvarlig for, og skal kunne vise at man har etterlevd forordningen.156 

 

Etter artikkel 17, nr. 1 har den registrerte rett til å trekke tilbake sitt samtykke, og dermed kre-

ve sine personopplysninger slettet. Artikkel 29-gruppen anerkjenner at slik tilbaketrekking 

kan svekke enkelte typer forskning, men det er ingen unntak til dette for forskning i forord-

ningen. Tilbaketrekking gjelder dog ikke for anonymiserte personopplysninger.  

 

Kravene til samtykke er noe strengere etter personvernforordningen, enn dens forgjengere. De 

største endringene for Norge er at samtykket må være mer spesifikt, og la seg dokumentere. 

Det finnes ingen overgangsregler for samtykke.157 Det britiske datatilsynet har i en veile-

der angitt at samtykker innhentet før GDPR er gyldige for fortsatt bruk, så lenge de møter 

kravene i forordningen.158 Det norske datatilsynet deler denne oppfatningen.159 Dette fører til 

at en del samtykker innhentet før forordningens strengere krav må innhentes på nytt for å 

være lovlige behandlingsgrunnlag. Dette kan få stor betydning og kreve mye arbeid og ressur-

ser for forskerne. For forskning stiller kravet til spesifikasjon seg dog noe annerledes enn for 

andre behandlingsformål, det drøftes i følgende delkapittel. 

 

                                                 
154  Bygrave (2014) s. 151. 
155  Bygrave (2014) s. 160. 
156  Datatilsynet (2018). 
157  Judin (2018) 
158  Information Commissioners office (2018) s. 61. 
159  Judin (2018) 
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4.2.1.1.1 Bredt samtykke 

 

Fortalepunkt 33 binger mer fleksibilitet til spesifikasjonskriteriet for vitenskapelig forskning. 

Punktet slår fast at det for formål knyttet til vitenskapelig forskning ofte ikke er mulig fullt ut 

å identifisere formålet med behandlingen av personopplysninger på tidspunktet for innsam-

lingen av opplysningene. Og videre at «de registrerte bør derfor kunne gi sitt samtykke til 

visse områder innen vitenskapelig forskning når dette er i samsvar med anerkjente etiske 

standarder for vitenskapelig forskning. De registrerte bør ha mulighet til å gi sitt samtykke 

bare til visse forskningsområder eller deler av forskningsprosjekter i det omfang det tilsiktede 

formålet tillater det.» Formålet kan dermed forklares mer generelt, dersom samtykket er inn-

hentet til forskning. Formålet må fortsatt forklares generelt i forskningsplanen og for den re-

gistrerte.  

 

Artikkel 29-gruppen bemerker at når det er sensitive personopplysninger etter artikkel ni som 

behandles etter samtykke, må adgangen til bredt samtykke i punkt 33 bli underlagt en strenge-

re tolkning, og være gjenstand for en høyere grad av granskning. Gruppen trekker også frem 

beskyttelsestiltak etter artikkel 89 som ulempereduserende tiltak ved bruk av bredt samtykke. 

De trekker blant annet frem dataminimering, pseudonymisering, datasikkerhet og transpa-

rens.160 De mindre strenge kravene til spesifikasjon gjør at utfordringen med å innhente sam-

tykker på nytt for å møte kravene i forordningen, minskes noe på forskningsområdet. Mange 

forskningsprosjekter vil nok allerede ha dokumentasjon på samtykket og innholdet i det, men 

finnes ikke dette, må samtykket altså innhentes på nytt. Det er dataansvarlig, altså forsknings-

ansvarlig som skal påse at disse kravene er møtt. 

 

 

4.2.1.1.2 Sekundærbruk 

 

Etter formålsbegrensningsprinsippet, som er kodifisert i artikkel 5, første ledd, bokstav b skal 

«personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og 

ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene». Likevel skal videre-

behandling for formål knyttet til vitenskapelig forskning i samsvar med artikkel 89 ikke anses 

som uforenlig med de opprinnelige formålene. Dersom det er på plass tekniske og organisato-

                                                 
160  Artikkel 29-gruppen (2018) s. 28. 
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riske tiltak, vil dermed bruk av opplysninger samlet inn til ett formål, senere kunne brukes til 

forskning uten at nytt samtykke innhentes.  

 

 

4.2.1.2 Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse  

 

En virksomhet kan lovlig behandle personopplysninger, dersom det er nødvendig for å utføre 

en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsan-

svarlige er pålagt. For dette behandlingsgrunnlaget følger det av artikkel 6 nr. 3 at grunnlaget 

for behandlingen skal fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatens nasjonale rett.  

 

I fortalepunkt 41 står det at; «[n]år det i denne forordning vises til et rettslig grunnlag eller et 

lovgivningsmessig tiltak, krever dette ikke nødvendigvis en regelverksakt vedtatt av et parla-

ment.» Departementet vurderer dette slik at både lov og forskrift kan utgjøre supplerende 

grunnlag, og muligens også vedtak fattet etter lov eller forskrift.161 Det følger videre av artik-

kel 6 at det rettslige grunnlag kan inneholde særlige bestemmelser for å tilpasse anvendelsen 

av reglene i denne forordning, herunder tiltak som nevnt for særlige behandlingsinstitusjoner i 

artikkel 89.  

 

Etter departementets vurdering synes det tilstrekkelig at det supplerende rettsgrunnlaget gir 

grunnlag for å utøve myndighet eller å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Og videre 

at det er nødvendig å behandle personopplysningene for å utøve oppgaven som følger av det 

supplerende rettsgrunnlaget. Det er med andre ord nok at det påvises et supplerende retts-

grunnlag, men at det ikke er nødvendig med en særlig lovbestemmelse for hver enkelt be-

handling. 162 De supplerende rettsgrunnlagene i norsk rett følger for dette tema i stor grad av 

særlovene som behandles nedenfor, der drøftes også nærmere hvorvidt disse er i samsvar med 

forordningen. 

 

Til slutt følger det av artikkel 6 nr. 3 at «[u]nionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett 

skal oppfylle et mål i allmennhetens interesse og stå i et rimelig forhold til det berettigede 

målet som søkes oppnådd.» Her gjentas kravet om at målet må være i allmennhetens interes-

                                                 
161  Prop. 56. LS (2017-2018) punkt. 6.3.2. 
162  Prop. 56. LS (2017-2018) punkt 6.3.2. 
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se. Middelet som brukes for å nå målet må også være proporsjonalt i forhold til målet som 

søkes oppnådd. Er for eksempel målet å forske på en sjelden sykdom, vil det være i allmenn-

hetens interesse. Dersom lovgivningen gir rom for å innhente vevsprøver fra aktuelle personer 

med tvang, vil ikke dette være proporsjonalt. Dette må også sees i sammenheng med person-

vernprinsippene; er for eksempel formålet ikke begrenset nok, skal det mer til at middelet som 

brukes er proporsjonalt, også med de særlige tilpassingene som gjelder for forskning.  

  

Etter personopplysningsloven §8 kan personopplysninger behandles på grunnlag av person-

vernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav e, dersom det er nødvendig for formål knyttet til 

vitenskapelig forskning. Behandlingen skal være omfattet av nødvendige garantier i samsvar 

med personvernforordningen artikkel 89 nr. 1. Dette er et supplerende rettsgrunnlag etter ar-

tikkel 6, nr. 3.  

 

Vitenskapelig forskning nevnes sidestilt med allmennhetens interesser i artikkel 89 og i flere 

fortalepunkt. I forarbeidene til den tidligere personopplysningsloven nevnes vitenskapelig 

virksomhet som eksempel på oppgaver som kan være av allmenn interesse. 163 I en avgjørelse 

fra personvernnemda uttaler flertallet at «[h]vorvidt det enkelte forskningsprosjekt tilfredsstil-

ler dette kravet, vil bero på en konkret vurdering av i hvilken grad behandlingen av de aktuel-

le personopplysninger i prosjektet er av allmenn interesse.»164 

 

Når det kommer til hva som er nødvendig, er det avgjørende om selve behandlingen av per-

sonopplysningene er nødvendig for å utføre oppgaven. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfel-

le. Databehandler må vurdere om det kan oppnå formålet på andre måter, som bedre ivaretar 

personvernet. 

 

 

4.2.1.3 Private virksomheters berettigede interesser – interesseavveiing  

 

Behandling av personopplysninger er lovlig når behandlingen er nødvendig for å ivareta en 

berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettige-

                                                 
163  Ot. prp. Nr. 92 (1998-99) s. 109. 
164  PVN 2004-04 punkt 6.3. 
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de interessen kan forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart. Interessen veies 

mot den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. 165 

 

Bokstav f får ikke anvendelse på behandling som utføres av offentlige myndigheter som ledd i 

utførelsen av deres oppgaver. I fortalepunkt 47 begrunnes dette med at det er opp til lovgive-

ren å fastsette det rettslige grunnlaget for offentlige myndigheters behandling av personopp-

lysninger. Departementet har tolket dette til å bety at lovgrunnlaget vil kunne få anvendelse, 

dersom offentlig myndigheter opptrer i kommersiell virksomhet eller som arbeidsgiver.166 

Forskning utføres også av private aktører, så dette behandlingsgrunnlaget er aktuelt.  

Behandlingen må også for dette behandlingsgrunnlaget være nødvendig, dette vil stille seg på 

samme måte som over.  

 

Den berettigede interessen må være lovlig, klart definert på forhånd, reell og saklig begrunnet 

i virksomheten.167 Dette henger sammen med personvernprinsippet om formålsbegrens-

ning.168 En klart definert interesse er også viktig for å foreta interesseavveiingen mellom den 

enkeltes personvern og virksomhetens berettigede interesse. 

 

Interesseavveiingen foretas trinnvis. Først drøftes virksomhetens interesse, deretter hensynet 

til personvernet og tiltak for å minimere personvernkonsekvensene og til sist foretas det en 

balansetest mellom disse. For virksomheten er det av betydning om behandlingen er av of-

fentlig interesse.169 Det skal også legges vekt på hvilke fordeler det gir, og hvor store disse er. 

Dersom det er satt i verk tiltak for å minske personvernkonsekvensene, vil dette virke inn. Det 

kan være gjennom en reservasjonsrett, innebygd personvern i systemene mv.  

 

For den enkeltes personvern skal det etter fortalepunkt 47, tas hensyn til den registrertes rime-

lige forventninger på grunnlag av forholdet mellom dem og den behandlingsansvarlige, også i 

tilfeller der den registrerte med rimelighet forventer at opplysningene ikke viderebehandles, 

for eksempel i tilfeller der andre konkrete formål med bruken er oppgitt. Det skal videre vekt-

                                                 
165  Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f. 
166  Prp. 56. LS (2017-2018) punkt 6.3.1. 
167  Datatilsynet (2018). 
168  Personvernforordningen artikkel 5, nr. 1, bokstav b. 
169  Datatilsynet (2018). 
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legges hva slags personopplysninger det er snakk om, hvor mange som påvirkes, eventuelle 

negative konsekvenser for personen, hvor lenge ulempene vil vare mv. Det følger også av 

selve artikkelen, at det skal ha særlig vekt, hvis den registrerte er et barn.  

 

I balansetesten veies virksomheten interesse mot personvernulempene med utgangspunkt i de 

gjennomgåtte punktene. I en avgjørelse av personvernnemnda fra 2004 understreker nemda, at 

avveiningen mellom samfunnets interesse og den enkeltes skjedde helt konkret på grunnlag av 

de faktiske omstendigheter og særlige hensyn som fremkom i saken.170 I forarbeidene til den 

tidligere personopplysningsloven vises det til at hensynet til privatlivets fred må tillegges be-

tydelig vekt i avveiningen mot kommersielle interesser.171 Etter fortalepunkt 159 omfatter 

bestemmelsene om forskning både offentlig og privatfinansiert forskning. Det er som nevnt 

over ikke tillatt med kommersiell utnyttelse av humant biologisk materiale og helseopplys-

ninger i Norge172, men den ferdige forskningen kan benyttes i utviklingen av kommersielle 

produkter og tjenester. Balansetesten må bero på en vurdering av det konkrete forskningspro-

sjekt og målene med det. 

 

 

4.2.1.4 Lovlig behandlingsgrunnlag for sensitive personopplysninger  

 

Ettersom helseopplysninger og genetiske opplysninger er regnet som sensitive opplysninger, 

er det artikkel 9 som kommer til anvendelse for opplysninger hentet fra humant biologisk ma-

teriale. Behandling av sensitive personopplysninger er mer restriktiv. Det er ikke tilstrekkelig 

kun med behandlingsgrunnlag. Det må foreligge et særskilt grunnlag i tillegg.  

 

Etter hovedregelen i artikkel 9 er behandling av genetiske opplysninger og biometriske opp-

lysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person og helseopplysninger forbudt. 

Artikkelen lister i andre ledd opp flere unntak til regelen, herunder bokstav a om samtykke og 

bokstav j om forskning og supplerende grunnlag i nasjonal rett. Samtykke til behandling av 

sensitive personopplysninger stiller seg likt som over. 

 

                                                 
170  PVN 2004-01 punkt 6.3. 
171  Ot. prp. nr. 92 (1998-99) til § 8. 
172  Helseforskningsloven § 8. 
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Etter bokstav j får forbudet mot behandling ikke anvendelse, dersom behandlingen er nødven-

dig for formål knyttet til vitenskapelig forskning så lenge det foreligger visse garantier, som 

følger av artikkel 89 nr. 1 og behandlingen har hjemmel i unionsrett eller nasjonal rett. Det må 

også være forenelig med det grunnleggende innholdet i retten til vern av personopplysninger 

og sikre egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og in-

teresser. 

 

Kravet til nasjonal rett er det samme som drøftet i kapitlet over. Et slikt supplerende retts-

grunnlag finnes i personopplysningsloven § 9. Etter denne kan sensitive personopplysninger 

behandles uten samtykke fra den registrerte, hvis behandlingen er nødvendig for forsknings-

formål og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted. Videre må denne interessen klart 

overstige ulempene for den enkelte. Det presiseres også at behandlingen skal være omfattet av 

garantiene i artikkel 89 nr. 1. Bestemmelsens andre ledd om rådføringsplikt gjelder ikke for 

medisinsk og helsefaglig forskning. 173 

 

Etter fortalepunkt 159 skal forskning defineres vidt, og omfatter både offentlig og privatfinan-

siert forskning. Artikkel 29-gruppen forstår forskning i forordningen til å være forskningspro-

sjekter i samsvar med relevante sektorrelaterte metodiske og etiske standarder i samsvar med 

god praksis.174 Også etter denne må det konkrete forskningsprosjektet vurderes for å slå fast 

om behandlingen er lovlig. 

 

 

4.2.2 Garantier og unntak ved behandling for formål knyttet til forskning 

 

For behandling for formål knyttet til forskning følger det i artikkel 89 krav om nødvendige 

garantier for den registrerte i samsvar med forordningen. Artikkelen er nevnt i flere av de 

gjennomgåtte lovlige grunnlagene, enten som vilkår eller som ulempereduserende tiltak. De 

nevnes også i personopplysningsloven §§ 8 og 9. Garantiene skal sikre at det er innført tek-

niske og organisatoriske tiltak, særlig for å sikre at prinsippet om dataminimering overholdes.  

 

                                                 
173  Helseforskningsloven § 33, tredje ledd. 
174  Artikkel 29-gruppen (2018) s. 28. 
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Dersom forskningsformålet kan oppnås med viderebehandling, som ikke gjør det mulig eller 

ikke lenger gjør det mulig å identifisere de registrerte, skal formålet oppnås slik.175 I fortale-

punkt 156 foreslås pseudonymisering av opplysningene også for dette. I forordningen omfat-

ter pseudonymisering også avidentifisering, anonymisering og andre tiltak for å fjerne identi-

fikatorer.176  

 

For formål knyttet til vitenskapelig forskning kan det, dersom vilkårene og garantiene etter nr. 

1 i artikkelen overholdes, i rett fastsettes unntak til enkelte av rettighetene til den registrerte 

fastsatt i forordningen. Dette kan kun skje dersom disse rettighetene vil gjøre det umulig eller 

i alvorlig grad hindre forskningsformålene, og unntakene er nødvendig for å oppfylle formå-

let. Rettighetene det kan derogeres fra, er den registrertes rett til innsyn etter artikkel 15, til 

retting etter artikkel 16, til begrensning av behandling etter artikkel 18 og til å protestere mot 

behandling etter artikkel 21. I personopplysningsloven § 17 er det bestemt at retten til innsyn 

ikke gjelder for forskningsformål i samsvar med forordningens artikkel 89, så langt det vil 

kreve en uforholdsmessig stor innsats å gi innsyn eller innsynsrett sannsynligvis vil gjøre det 

umulig eller i alvorlig grad hindre at målene med behandlingen nås. For helseforskning drøf-

tes dette nærmere i kapittel 4.3. 

 

Dersom behandlingen også har flere formål enn forskning, eller kravet til umulig eller alvorlig 

hindring kun oppfylles av deler av prosjektet, får disse unntakene bare anvendelse på forsk-

ningsformålene som møter kravene.  

 

 

4.3 Særlovgivningen 

 

4.3.1 Helseforskningsloven 

 

Etter helseforskningsloven § 2, andre ledd gjelder personvernforordningen og personopplys-

ningsloven med forskrifter, så langt ikke noe annet følger av helseforskningsloven. Ved innfø-

ringen av forordningen ble særlovene og forskriftene gjennomgått for å sikre samsvar med 

bestemmelsene i forordningen. Det ble ikke foreslått annet enn lovtekniske endringer i helse-

                                                 
175  Forordningen artikkel 89, nr. 1. 
176  Datatilsynet (2015) s. 7. 
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forskningsloven, da justisdepartementet har funnet den til å være i samsvar med forordning-

en.177 

 

Som nevnt over er samtykkebestemmelsen i helseforskningsloven lik den i forordningen. Ved 

ikrafttredelsen av forordningen ble kravet til spesifikt samtykke tydeliggjort i loven. Som 

nevnt over var de største endringene ved samtykket strengere krav til spesifisitet og dokumen-

terbarhet. Disse var begge en del av samtykkebestemmelsen før forordningen trådte i kraft, og 

det kan dermed tyde på at få samtykker til helseforskning etter loven må hentes inn på nytt.  

 

Behandling av personopplysninger til medisinsk og helsefaglig forskning krever forhånds-

godkjenning fra REK. 178 Dette har vært ansett som et «nødvendig og tilstrekkelig behand-

lingsgrunnlag» etter tidligere gjeldende regler. Departementet vurderer at det etter forordning-

en ikke lenger er det, og at grunnlaget for behandlingen må påvises i tråd med forordningens 

regler, om nødvendig i kombinasjon med nasjonale supplerende lovbestemmelser. Rent prak-

tisk vil det si at reglene om unntak fra samtykke og taushetsplikt vil være rettsgrunnlaget, og 

ikke REKs forskningsetiske vurdering. Som gjennomgått over er det for behandling av sensi-

tive personopplysninger nødvendig med nasjonale bestemmelser som åpner for bruken, og det 

må foreligge et supplerende rettsgrunnlag, dersom det er artikkel 6, bokstav e, som er grunn-

laget. Departementet har vurdert at dersom behandlingen skjer i tråd med helselovene og be-

stemmelsene om behandlingsgrunnlag i forordningen, er det ikke nødvendig å oppfylle vilkå-

rene i personopplysningsloven §§ 8 og 9.179 

 

§ 28 vil være et slikt særskilt rettsgrunnlag etter forordningen. Etter forordningen må det som 

nevnt over i tillegg til rettsgrunnlaget, være et mål i allmennhetens interesse og det må stå i et 

rimelig forhold til det berettigede målet som søkes oppnådd. § 28 legger opp til sekundærbruk 

av materialet og opplysningene innsamlet i helsetjenesten. Som nevnt skal sekundærbruk til 

forskning ikke regnes som uforenelig med de opprinnelige formålene, så lenge garantiene i 

artikkel 89 overholdes. Det samme vil gjelde for private forskningsinstitusjoner, som finner 

sitt lovlige behandlingsgrunnlag i forordningens artikkel 6 nr. bokstav f. 

 

                                                 
177  Prop. 56 LS (2017-2018) kapittel 32.1. 
178  Helseforskningsloven § 9. 
179  Prop. 56 LS (2017-2018) kapittel 32.3.2. 
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Helseforskningsloven har ingen tilsvarende bestemmelse som den i helseregisterloven § 24 

om rett til informasjon og innsyn i egne opplysninger. Disse rettighetene følger også av for-

ordningen, og gjelder dermed utfyllende for helseforskningsloven. Som nevnt kan det deroge-

res fra visse rettigheter, herunder retten til innsyn, hvis vilkårene og garantiene i forordning-

ens artikkel 89 overholdes. Dette er også bestemt at det skal gjøres i personopplysningsloven 

§ 17, så langt det vil kreve en uforholdsmessig stor innsats å gi innsyn eller innsynsrett sann-

synligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad hindre at målene med behandlingen nås. 

 

Kapittel 7 i loven regulerer forskning på helseopplysninger. Etter hovedregelen i § 32 skal 

behandling av helseopplysninger være i samsvar med prinsippene i personvernforordningen 

artikkel 5 og ha uttrykkelig angitte formål. I bestemmelsen trekkes noen av prinsippene frem, 

herunder dataminimering og formålsbegrensning. Det er forbudt å utlevere helseopplysninge-

ne til arbeidsgiver, til påtalemyndighet eller til domstol, selv om den opplysningene stammer 

fra samtykker til det. Dette er nok et eksempel på at et samtykke ikke gjør noe lovlig eller 

forsvarlig, dersom det i utgangspunktet ikke er det. En slik utlevering ville i tillegg vært i strid 

med forskningsprosjektets formål som materialet er innsamlet til. Hensynet bak er å sikre til-

litten til forskning og til forskningsbiobanker. Utlevering til domstoler kan likevel skje gjen-

nom forskrift i helt ekstraordinære situasjoner.180  

 

Person- eller helseopplysninger som blir behandlet i et forskningsprosjekt er også beskyttet av 

taushetsplikt for alle som får tilgang til den.181 Etter § 35 kan REK bestemme at helseopplys-

ninger kan eller skal gis fra helsepersonell til bruk i forskning, og at det kan skje uten hinder 

av taushetsplikt. Det samme gjelder opplysninger innsamlet i helse- og omsorgstjenesten. Det-

te forutsetter at forskningen er av vesentlig interesse for samfunnet og at hensynet til deltake-

rens velferd og integritet er ivaretatt. REK kan også sette vilkår slik bruk, herunder tiltak for å 

verne registrertes rettigheter og interesser. Slike ulempekompenserende tiltak ser vi igjen i 

mye av personvernlovgivningen, herunder forordningen artikkel 89. Taushetsplikten følger 

opplysningene over til ny behandler.182  

 

                                                 
180  Helseforskningsloven §§ 32, fjerde ledd, 27, annet ledd. 
181  Helseforskningsloven § 7. 
182  Helseforskningsloven § 7. 
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Forordningen har ikke ført til de store direkte endringene for helseforskningsloven. Det kan 

likevel tenkes at bestemmelsene i loven på sikt endres. Forordningen åpner for eksempel for 

bredere samtykker enn tidligere, og gir større mulighet for sekundærbruk av opplysninger til 

forskning. Forskning defineres også bredere enn tidligere. For behandlingsansvarlige får for-

ordningen større konsekvenser, da den gjelder direkte også for disse. Det er behandlingsan-

svarlige som må ta stilling til om kravene i forordningen er oppfylt, det holder ikke bare å 

holde seg innenfor helseforskningsloven. Av viktige endringer er økningen av de registrertes 

rettigheter som det ikke kan derogeres fra, det er strengere krav til innebygd personvern og til 

avvikshåndtering. Ikke minst er sanksjonsmulighetene større, dersom forordningens bestem-

melser ikke overholdes.  

 

 

4.3.2 Helseregisterloven 

 

Loven gjelder for behandling av helseopplysninger blant annet til forskningsformål. Den gjel-

der kun for sekundærbruk av helseopplysningene, da primærbruk eller behandlingsrettet bruk 

reguleres av pasientjournalloven.183 Loven skal sikre at behandlingen av helseopplysninger 

foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern og brukes til individets og 

samfunnets beste.184 Også denne slår fast at den ved motstrid går foran personvernforordning-

en.185 Behandling i samsvar med personvernprinsippene i forordningens artikkel 5 er et av 

helseregisterlovens alminnelige vilkår.  

 

Helseregistrene brukes til registerforskning, ved at data til forskningen hentes fra registrene. 

Til forskjell fra intervensjonsforskning, hvor deltakerne aktivt oppgir informasjon, materiale 

eller selv deltar, trenger ikke den enkelte å tilføre noe mer enn det som alt finnes i registrene 

med mindre de blir bedt om det. Det er derfor ansett som en skånsom måte å forske på. Slik 

forskning gjør det mulig å forske på ting som det ellers hadde vært umulig eller uetisk å fors-

ke på i intervensjonsstudier.186  For eksempel hadde det ikke vært forskningsetisk forsvarlig å 

igangsette fødsler for tidlig for å undersøke effektene av forskjellige behandlinger. Metoden 

                                                 
183  Pasientjournalloven § 1. 
184  Helseregisterloven §§ 3 og 1. 
185  Helseregisterloven § 5. 
186  Prop. 72 L (2013-2014) punkt 6.6.2. 
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viser også hvordan behandling og tiltak spiller inn over tid, og det gir mindre overskuddsin-

formasjon enn å forske på pasientjournaler.  

 

Problemet med registerforskning er mangelen på samtykke fra forskningsdeltakerne, og at 

forskningen kan skje uten at den registrerte vet om det. Dette søkes avhjulpet ved at man kan 

reservere seg mot behandling av opplysningene i registeret.187 Videre kreves det hjemmel i 

lov for registre hvor den registrerte verken har rett til samtykke eller reservasjon, og det kan 

gis regler om behandling i forskrift.188 Det er kun registre som er samtykkebaserte eller uten 

direkte personidentifiserende kjennetegn, som kan opprettes ved forskrift.189 

 

Det er flere generelle vilkår knyttet til opprettelsen av helseregistre. Blant annet må den helse-

faglige eller samfunnsmessige nytten overstige personvernulempene.190 Som nevnt må også 

personvernprinsippene overholdes, særlig trekkes dataminimering frem. 191  Det er datatilsynet 

som fører tilsyn med loven. Ettersom forordningen ikke anser sekundærbruk til forskning som 

uforenelig med det opprinnelige formålet, skaper ikke denne utfordringer for bestemmelsene i 

loven. Det følger dog strenge krav til tekniske og organisatoriske tiltak, for å bøte på person-

vernulempen. Disse må den enkelte behandlingsansvarlige/forskningsansvarlige sørge for at 

overholdes. 

 

I forarbeidene til loven trekkes nytteverdien til registrene frem som blant annet, forbedret 

kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet, bedre forebygging, diagnostikk og behandling av 

sykdommer, bedre planlegging og styring av helse- og omsorgstjenester, og bedre samfunns-

messig beredskap.192 Videre vurderes personvernulempene blant annet etter om den registrerte 

har mulighet til å motsette seg behandling av opplysningene, hvilke opplysninger som skal 

behandles og graden av personidentifikasjon. Vurderingen og avveiingen må foretas for hvert 

enkelt register. 193 

 

                                                 
187  Helseregisterloven § 10. 
188  Helseregisterloven § 11. 
189  Helseregisterloven § 9. 
190  Helseregisterloven § 7. 
191  Helseregisterloven § 6. 
192  Prop. 72 L (2013-2014), punkt 6.6. 
193  Prop. 72 L (2013-2014), punkt 24.2. 
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4.4 Grunnloven og menneskerettighetene 

 

De fleste internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter inneholder bestemmelser som 

anerkjenner personvernet som en grunnleggende rettighet.194 Også Grunnlovens § 102 slår 

fast at «[e]nhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommuni-

kasjon.  […]  Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.» Inngrep i 

personvernet må være tilstrekkelig begrunnet i henhold til skrankene i Grunnloven, dette gjel-

der også for lovverket. Grunnloven skal være en balanserende faktor mot skiftende politiske- 

og rettsforhold, og ivareta forutberegnelighet.195  

 

I tillegg til å rettighetsfeste personvernet og kreve at staten selv skal respektere borgernes per-

sonvern, pålegger bestemmelsen myndighetene en generell plikt til å gjennom lovgivning 

sikre den enkeltes kroppslige og mentale integritet også fra andre borgere.196 197 Menneskeret-

tighetsutvalget uttrykker i sin rapport til Stortinget at Grunnloven § 102 kan «vise seg å bli et 

viktig rettslig verktøy i møte med fremtidens teknologiske utvikling og utfordringer. Lovregu-

lering på enkeltområder vil i noen grad måtte ligge i etterkant av den teknologiske utvikling, 

nettopp fordi fremtidens konkrete problemstillinger kan være vanskelige å forutsi.»  

 

Høyesterett har uttalt at det legges til grunn at § 102 skal tolkes i lys av de folkerettslige be-

stemmelsene den bygger på.198 Det samme uttales av menneskerettighetsutvalget.199 Grunn-

lovsbestemmelsen bygger på EMK artikkel 8. Denne er bygget opp som flere artikler i EMK, 

ved at rettigheten oppstilles i første ledd, og inngrepshjemmelen følger av andre ledd. Høyes-

terett har også innfortolket en slik inngrepshjemmel i Grl. § 102.200 Inngrepshjemmelen etter 

EMK artikkel 8 krever hjemmel i lov, at inngrepet er nødvendig, herunder at det forfølger et 

legitimt formål og at det er forholdsmessig.201 Medisinsk og helsefaglig forskning vil kunne 

gå under “interests of […] the economic well-being of the country”, “for the protection of 

                                                 
194  Wessel-Aas (2018) s. 1. 
195  Dok16 s. 94 
196  Dok16 s. 177. 
197  Wessel-Aas (2018) s. 30. 
198  Rt. 2015 s. 93 avsnitt 57. 
199  Dok16 s. 51. 
200  Rt. 2014 s. 1105, avsnitt 28. 
201  Wessel-Aas (2018) s. 32. 
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health” og “for the protection of the rights and freedoms of others” av de oppramsede legitime 

formålene i artikkel 8, andre ledd. 

 

Også i personvernforordningen legges det opp til at enkelte av bestemmelsene må sees i 

sammenheng med de menneskerettslige kravene til rettsgrunnlag for inngrep i personvernet. 

Etter fortalepunkt 41 bør det rettslige grunnlag eller lovgivningsmessige tiltak være «tydelig 

og presist, og anvendelsen av det bør være forutsigbar for personer som omfattes av det, i 

samsvar med rettspraksisen til Den europeiske unions domstol («Domstolen») og Den euro-

peiske menneskerettighetsdomstol». Fortalepunktet legger altså opp til at artikkel 6, nr. 3 må 

sees i sammenheng med de menneskerettslige kravene til rettsgrunnlag for inngrep i privatliv, 

da det kan kreves et mer spesifikt grunnlag etter menneskerettighetene, enn etter forordning-

en. Det samme gjelder for Grunnloven § 102 i Norge. 

 

Også FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) beskytter personvernet i artikkel 

17, det samme gjør Oviedokonvensjonen i artikkel 10 og Den europeiske unions charter om 

grunnleggende rettigheter i artikkel 7 og 8.   

 

Både menneskerettighetene og Grunnloven setter skranker for den ordinære lovgivningen, og 

for utøvelsen av offentlig myndighet. Disse medfører også at hjemler for inngrep i personver-

net må være klare og presise.  

 

 

4.5 Anonymisering 

 

Anonymisering er nevnt i flere av de gjennomgåtte lovene. Etter helseforskningsloven § 20 

kreves det ikke samtykke for bruk av anonymisert humant biologisk materiale og anonyme 

helseopplysninger. Etter fortalepunkt 26 i personvernforordningen bør ikke prinsippene om 

vern av personopplysninger få anvendelse på anonyme opplysninger, heller ikke på person-

opplysninger som har blitt anonymisert på en slik måte at vedkommende ikke lenger kan 

identifiseres. I flere av helseregisterlovens bestemmelser kommer det frem at samtykke ikke 

er nødvendig når opplysningene er i avidentifisert form eller pseudonymisert, disse er også 
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unntatt fra taushetsplikten.202 Også etter mye av den internasjonale lovgivningen kan biolo-

gisk materiale ved anonymisering brukes fritt.203 

 

Det avgjørende er når det kan utelukkes at opplysningene kan knyttes til en enkeltperson, altså 

at enkeltpersonen ikke er «identifiserbar».204 Etter fortalepunkt 26 i forordningen bør det når 

det skal fastslås om en fysisk person er identifiserbar, tas hensyn til alle midler som det med 

rimelighet kan tenkes at den behandlingsansvarlige eller en annen person kan ta i bruk for å 

identifisere vedkommende direkte eller indirekte. I rimelighetsvurderingen skal det tas hensyn 

til alle objektive faktorer, herunder kostnadene for og tiden nødvendig for å foreta identifika-

sjonen. Det skal tas hensyn til teknologien som er tilgjengelig på behandlingstidspunktet, samt 

den teknologiske utviklingen. Som nevnt i kapittel 2.3. tar det eksempelvis kun dager å sek-

vensere hele det unike genomet til et menneske, og det koster under 10 000 kr. 205206 De tek-

nologiske fremskrittene reiser dermed spørsmålet om det i det hele tatt er en praktisk realitet 

at humant biologisk materiale kan anonymiseres. 

 

Helsedatautvalget har uttalt at utviklingen har ført til at også den store mengden informasjon 

man har tilgang til i dag via internett vil kunne "flytte grensene for hvilke datasett man kan 

regne som anonyme og hvilke som er identifiserbare"207. Gjennom å kombinere stadig mer 

sofistikert informasjons og kommunikasjonsteknologi med stadig mer sofistikerte former for 

bioteknologi, gjøres det i økende grad mulig å utlede utallige typer personlig informasjon fra 

humant biologisk materiale. 208 Ved å sammenstille datasett vil også indentifisering være mu-

lig, selv om størstedelen av opplysninger er fjernet og de gjenværende opplysninger hverken 

direkte eller indirekte er knyttet til individet. Dette kalles bakveisidentifisering.209 Fortalepunk 

26 til forordningen sier at: «Personopplysninger som er blitt pseudonymisert, og som kan 

knyttes til en fysisk person ved hjelp av tilleggsopplysninger, bør anses som opplysninger om 

en identifiserbar fysisk person.» Etter forarbeidene til helseregisterloven må vurderingen av 

                                                 
202  Helseregisterloven §§ 7, 8, 10.  
203  Tallacchini (2005) s. 3. 
204  Forordningen artikkel 4 nr. 1.  
205  Undlien (2018). 
206  National Human Genome Research Institute (2016a). 
207  Helsedatautvalget (2017) s. 10. 
208  Bygrave (2010) s. 2. 
209  Helsedatautvalget (2017) s. 26.  
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«[h]vorvidt […] tilknytningspunktene er tilstrekkelig til å kunne identifisere personene, […] i 

hvert enkelt tilfelle avgjøres konkret.»210 

 

Både mulighetene for å kartlegge det unike genmaterialet og mulighetene til å koble sammen 

datasett gjør identifikasjon og re-identifikasjon gjennomførbart. Ved ekstrahering av DNA fra 

materialet, vil man teoretisk kunne re-identifisere en person, selv om det ikke foreligger en 

koblingsnøkkel.211 Alt humant biologisk materiale inneholder maskinlesbart materiale, der-

med inneholder materialet i seg selv muligheten til å identifisere subjektet. Det samme gjelder 

for genomsekvenser som er lagret i maskinlesbar form.212 I tillegg til å gi informasjon om 

avgiver, gir det informasjon om biologisk familie, og deres arvemateriale. Genetiske opplys-

ninger og biometriske opplysninger er regnet som sensitive personopplysninger i personvern-

forordningen.213  

 

I UNESCO’s International Declaration on Human Genetics Data slås det fast at “Human ge-

netic data have a special status because: […] they may have a significant impact on the [sub-

ject's] family, including offspring, extending over generations; […] they may contain infor-

mation the significance of which is not necessarily known at the time of the collection of the 

biological samples; they may have cultural significance for persons or groups”.214 

  

«I tillegg til den arvelige dimensjonen som hefter ved alle genetiske opplysninger, ligger det 

spesielt sensitive ved prediktive undersøkelser i muligheten til å avdekke risiko for alvorlig 

fremtidig sykdom hos testpersonen. […] En annen grunn for at vernet må være sterkt er at det 

er en fare for at genetiske opplysninger kan komme på avveie og misbrukes, for eksempel i 

arbeids- eller forsikringssammenheng.»215 

 

Artikkel 29-gruppen har uttalt at det ville være et uønsket resultat om personvernreglene skul-

le bli brukt på situasjoner som ikke var ment dekket av disse reglene slik de er utformet av 

                                                 
210  Ot.prp. Nr. 5 (1999-2000) s. 70. 
211  De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016, s. 8. 
212  De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016, s. 8. 
213  Personvernforordningen artikkel 9, nr. 1. 
214  International Declaration on Human Genetic Data artikkel 4. 
215  De nasjonale forskningsetiske komiteene (2016) s. 2. 
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lovgiver.216 I forarbeidene til helseforskningsloven uttales det at; «[e]r det ikke knyttet en 

identitet til materialet, verken direkte eller indirekte, og heller ikke andre personidentifiseren-

de opplysninger/elementer, er materialet å anse som anonymisert. Dette selv om individuelt 

humant biologisk materiale i teorien ikke kan anonymiseres fullt ut.»217 Vurderingen av om 

materiale eller opplysningene er anonyme må altså foretas konkret. En ren hypotetisk mulig-

het for å identifisere noen er ikke nok til å vurdere at personen er «identifiserbar», og materia-

let og opplysningene dermed ikke anonyme.218  

 

 

5 Rettspolitisk vurdering 

 

Den individuelle selvbestemmelsesretten, i form av å bestemme over materiale som stammer 

fra egen kropp og retten til å råde over opplysninger om en selv, setter begrensninger i bruken 

av humant biologisk materiale og opplysninger hentet fra materialet. Utgangspunktet for me-

disinsk og helsefaglig forskning er at forskningsdeltakerens velferd skal gå foran vitenskapens 

og samfunnets interesse. Det er likevel et spørsmål om lovverket i stor nok grad er rustet til å 

tilstrekkelig ivareta den enkelte, særlig med tanke på den teknologiske utviklingen på det me-

disinske og andre områder. Selv om medisinsk og helsefaglig forskning er viktig, og potensi-

elt livreddende, må det være en balanse mellom mål og midler.  

 

De økende mulighetene til å identifisere et individ ut fra dens biologiske materiale, samt all 

informasjonen man nå kan trekke ut av det, sammenholdt med at denne kan stilles sammen 

med annen informasjon, reiser spørsmålet om ikke det bør vurderes om lagring og bruk av 

humant biologisk materiale alltid bør baseres på et selvstendig, informert og aktivt samtykke, 

gjennom kontakt mellom dem som ønsker å bruke materialet og avgiveren.  

 

Personvernforordningen utvider muligheten til å forske uten samtykke. Selv om det med for-

ordningen også følger en rekke sikkerhetsgarantier og rettigheter, ivaretar den ikke i like stor 

grad som sine forgjengere den enkeltes rett til selvbestemmelse. Dette er et tankekors all den 

tid forordningen er teknologinøytral, og mulighetene til å bruke og misbruke materialet øker.  

                                                 
216  Artikkel 29-gruppen Opinion 4/2007, s. 15. 
217  NOU 2005:1 punkt 24.3.3. 
218  Artikkel 29-gruppen Opinion 4/2007, s. 15. 
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Gjennom at bruk av materiale og opplysninger fra det innsamlet i helsetjenesten på visse vil-

kår kan brukes til forskning uten samtykke, skapes det et skille mellom rettighetene pasienter 

har og de rettighetene en forskningsdeltaker har. Det er få eller ingen etiske eller juridiske 

begrunnelser på denne forskjellen.219 Det er videre vanskelig å vite hva forskjellige personer 

synes om et konkret forskningsprosjekt uten å spørre dem. Noen ville for eksempel ikke stilt 

opp i prosjekter hvor det forskes på redigering av gener e.l. Det er også vanskelig å vite hva 

som oppleves invaderende for hver enkelt.  

 

At bruk av cellelinjer ikke er regulert synes problematisk. Eksemplet med cellene til Henrietta 

Lacks viser at bruk av cellelinjer, kan få store konsekvenser for enkeltindivider og for deres 

biologiske familie. I forbindelse med forhandlinger med familien Lacks i 2013, uttalte direk-

tør for det amerikanske National Institutes of Health i USA at; «[f]or å være ærlig har viten-

skapen utviklet seg raskere enn samtykkeprosessen, og det er kanskje på tide å tette dette ga-

pet.»220 Dette må kunne sies å gjelde for den norske lovgivningen også, så lenge ikke bruken 

er regulert. 

 

Når det kommer til nyfødtscreeningen, som i praksis blir et nært komplett DNA-register over 

norske innbyggere, synes det problematisk at ikke samtykkekravene er strengere enn i dag. 

Det blir for det første ikke innhentet aktivt samtykke, og det passive samtykket innhentes i en 

ekstraordinær situasjon, både med tanke på fødsel og at de fleste foreldre ønsker å sjekke at 

barnet sitt er friskt. Prøvene kan lagres evig, og det er nærmest utenkelig at de ikke på et eller 

annet tidspunkt ikke kommer til å bli brukt i forskning. En løsning kunne vært å fremlagt in-

formasjon og forespurt foreldrene før barnet blir født, slik at situasjonen ikke er like ekstraor-

dinær som rett etter en fødsel. I dagens demokratiske Norge, er lagring av hele befolkningens 

personopplysninger og biologisk materiale ikke så risikabelt når det kommer til fare for mis-

bruk. Vi har likevel ingen garantier for at det i fremtiden ikke vil være et totalitært regime 

eller en invaderende fremmed stat som skal ha tilgang til disse opplysningene.  

 

Det er også et spørsmål om datasystemene i helsevesenet er rustet til å i tilstrekkelig grad iva-

reta sikkerheten ved lagring av opplysningene. God IKT-sikkerhet er en forutsetning for godt 

personvern. Det er flere eksempler fra de siste årene på dårlig IKT-sikkerhet i helsevesenet. 

                                                 
219  Hartlev (2015) s. 752. 
220  Forskningsetikk (2013) s. 17. 
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På svartemarkedet kan helseopplysninger være verdt 10 ganger så mye som kredittkortopp-

lysningene til folk.221 Personvernforordningens krav til blant annet innebygd personvern og 

streng avvikshåndtering, samt de strenge sanksjonsmulighetene kan være med å sørge for at 

sikkerheten rundt behandlingen av opplysningene blir bedre.  

 

Anonymisert materiale og opplysninger er ikke beskyttet av reglene om personvern. Humant 

biologisk materiale er unikt identifiserende i seg selv, og kan gi mer informasjon om et indi-

vid enn for eksempel personnummer og helsehistorikk kan. Det er en økende forståelse for at 

hva som skjer med humant biologisk materiale spiller en rolle også for personvernet. Enkelte 

argumenterer for at materialet (særlig de som inneholder cellekjerner) burde reguleres streng-

ere enn «ordinære» personopplysninger. 222 I det minste humant biologisk materiale regnes 

som en personopplysning, selv om en avgrensning av hva som skal medregnes kan bli vanske-

lig.  

 

Det kan argumenteres med at man som borger i samfunnet har en etisk forpliktelse til å bidra 

i den medisinske og helsefaglige utvikling til det beste for fellesskapet, men det synes i en 

demokratisk stat vanskelig å forsvare at det offentlige skal ta dette valget for det enkelte indi-

vid. Det er svært få som har reservert seg mot bruk av deres materiale og opplysninger i re-

servasjonsregisteret. Det kan være fordi de fleste ønsker å delta i forskning, men det kan også 

være at svært få faktisk vet om muligheten til å reservere seg. Ordningen har tidligere blitt 

kritisert for å være usynlig, noe den vel fortsatt må sies å være. Når lovgivningen legger opp 

til at mangelen på direkte selvbestemmelse over eget materiale og opplysninger skal bøtes på 

gjennom en slik ordning, er det minste som kan forventes at den faktisk informeres om direk-

te. 

 

Det at helsevesenet i Norge nyter så høy tillitt er imperativt å opprettholde. Både for å sikre at 

folk oppsøker hjelp for sine helseproblemer, men også for å utnytte potensialet som ligger i å 

ha alle data og materiale samlet på ett sted. Det kan vise seg å bli em gullgruve for Norge i 

fremtiden. I USA, på tross av store, kunnskapstunge institusjoner, sliter de med samarbeids-

forskning på tvers av stater fordi lovverket er differensiert fra stat til stat. 223 

                                                 
221  Humer (2014) 
222  Bygrave, 2010 s.5. 
223  Amundsen (2018). 
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6 Oppsummering og konklusjon 

 

Temaet for oppgaven har vært hvordan humant biologisk materiale og opplysninger fra det 

lovlig kan brukes til medisinsk og helsefaglig forskning. Oppgaven har belyst hvordan lovgi-

ver søker å ivareta den individuelle selvbestemmelsesretten i form av retten til å bestemme 

over materiale som stammer fra egen kropp og retten til å råde over bruken av opplysninger 

om en selv, samtidig som samfunnets interesser i forskning søkes ivaretatt.  

 

Disse interessene og balansen mellom dem finnes gjennomgående i de gjennomgåtte lovbe-

stemmelsene. Det legges i stor grad opp til konkrete avveiinger mellom interessene i hvert 

enkelt forskningsprosjekt. En slik avveiing skal også foretas av REK når det vurderes om pro-

sjektet skal godkjennes, og hvorvidt man kan fritas fra samtykkekravet og taushetsplikten. Det 

er et grunnleggende prinsipp at forskningsdeltakerens velferd skal gå foran forskningen. Dette 

må inngå i de konkrete vurderingene. 

 

Opplysningene som kan hentes ut fra humant biologisk materiale er sensitive og sterkt knyttet 

til identitet. Derfor er personvern og autonomi viktig å ivareta. Opplysningene har også en 

kollektiv dimensjon, ved at de ikke bare omfatter opphavspersonen, men også dens biologiske 

familie. Samtidig er det ingen tvil om at medisinsk og helsefaglig forskning kommer hele 

samfunnet til gode, og i enkelte tilfeller har direkte betydning for forskningsdeltakeren. 

 

Samtykke er hovedregelen for lovlig bruk av materiale og opplysninger til forskning. Dette 

skal sikre selvbestemmelsesretten. Lovverket åpner i flere bestemmelser likevel for å bruke 

allerede innsamlet materiale og opplysninger, for eksempel fra den ordinære helsetjenesten, til 

forskning uten innhenting av samtykke. Også i disse tilfellene må det foretas konkrete vurde-

ringer, hvor hensynet til den enkelte veies mot de kollektive interessene. For å bøte på mange-

len av selvbestemmelse i disse tilfellene, har et reservasjonsregister blitt opprettet. Det er få 

som har registrert seg mot bruken av deres materiale til forskning.  

 

Ny teknologi fører med seg nye muligheter og nye utfordringer på det medisinske og helse-

faglige forskningsfeltet. Utviklingen av nye metoder fører til endringer i de faktiske forholde-

ne lovverket regulerer. Mer informasjon enn noen gang kan hentes ut med stadig mindre res-

surser. For eksempel er mangelen på regulering av anonymiserte opplysninger og materiale 
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stadig mer problematisk. Risikoen ved forskningen har skiftet fra fysisk risiko for forsknings-

deltakeren, til risiko knyttet til personvernet og den personlige integritet. Det er ikke bare ut-

viklingen på det medisinske og helsefaglige forskningsfelt som har betydning. Bruken av 

BigData gjør det mulig å sammenstille opplysninger på en måte som kanskje ikke var forut-

sett da informasjonen i det enkelte tilfellet ble oppgitt. Dette reduserer både forutberegnelig-

heten ved å oppgi opplysninger, og det gjør at data som i utgangspunktet kanskje ikke er per-

sonopplysninger, kan bli det. 

 

Personopplysninger kan kun behandles der det finnes et lovlig grunnlag etter personvernfor-

ordningen. For både samtykke og de andre lovhjemlede grunnlagene må det foreligge et spe-

sifisert formål med behandlingen. For at behandlingen skal være lovlig må den skje innenfor 

dette formålet. Dette modereres av utvidede muligheter til bruk av brede samtykker og sekun-

dærbruk. Kravene til hvordan behandlingen av opplysninger skal foregå har blitt skjerpet ved 

ikrafttredelsen av forordningen. Av viktige endringer er økningen av de registrertes rettigheter 

som det ikke kan derogeres fra, strengere krav til innebygd personvern og til avvikshåndte-

ring. Dette er krav hver enkelt behandlingsansvarlig må sørge for at overholdes. 

 

Alt i alt må det regulatoriske landskapet for medisinsk- og helsefaglig forskning sies å være 

forskningsstøttene, selv om det er sterkt regulert. Den teknologiske utviklingen har ført med 

seg muligheter som endrer de faktiske forholdene lovverket regulerer. Den økte risikoen dette 

også medfører for personvernet gjør at retten til å selv bestemme over egne opplysninger og 

materiale er viktigere enn noen gang.  
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