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Søker: Fredrik A. Walby

 

Søkers beskrivelse av formål:

Formålet med Kartleggingssystemet er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord blant
personer som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rus, og
beskrive omstendighetene rundt hendelsene, identifisere svikt på systemnivå og potensielle
områder for forebyggende tiltak. Vi benytter en totrinnsmodell for datainnsamling: (I)
Helseforetakene registrerer fortløpende alle kjente selvmord inn til Kartleggingssystemet
gjennom et elektronisk kartleggingsskjema. Informasjonen suppleres med opplysninger
som innhentes fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret. (II)
Kartleggingssystemet gjennomfører en årlig kobling mellom Dødsårsaksregisteret og
Norsk pasientregister der de resterende selvmordene identifiseres. Vi informerer
helseforetakene som rapporterer på samme måte som i trinn 1. Prosjektet bidrar med ny
kunnskap om selvmord under og etter behandling i spesialisthelsetjenestene. Prosjektet er
etablert som et kvalitetssikringsprosjekt (se vedlegg).

 

REKs vurdering 

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt, mottatt til
fristen 20.08.2019. Søknaden ble behandlet av Regional komité for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst B) i møtet 18.09.2019. Vurderingen er gjort med
hjemmel i helseforskningsloven § 10.
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Komitéen vurderer prosjektet som nyttig og forsvarlig og godkjenner prosjektet slik det nå
foreligger.

 

Vedtak

Godkjent

 

REK har gjort en helhetlig forskningsetisk vurdering av alle prosjektets sider. Prosjektet
godkjennes med hjemmel i helseforskningsloven § 10.

Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er
beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven
med forskrifter.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at etter ny personopplysningslov må det også foreligge et
behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen. Det må forankres i egen institusjon.

Tillatelsen gjelder til 31.12.2023. Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel
bevares inntil 31.12.2028. Forskningsfilen skal oppbevares atskilt i en nøkkel- og en
opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest et halvt år fra
denne dato.

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften
kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder «Personvern og informasjonssikkerhet i
forskningsprosjekter innenfor helse og omsorgssektoren».

Komitéens avgjørelse var enstemmig.

Ragnhild Emblem
Professor, dr. med.
leder REK sør-øst B

Ragnhild Aursnes Dammen
Seniorrådgiver

Kopi sendes:
Universitetet i Oslo ved: postmottak@uio.no 
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Klageadgang 
REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Eventuell klage sendes til REK
sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Dersom vedtaket
opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske
komité for medisin og helsefag for endelig vurdering, jf. forskningsetikkloven § 10 og
helseforskningsloven § 10.
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