
 

 

 

 
 
 

 
Forenklet avtale om databehandling mellom Ahus og deltakende enheter 2019 

 
Avtalen om databehandling gjelder for kalenderåret 2019 og 2020. 
 
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i KvIP er 
Personvernforordningen art. 6.1 bokstav a og 9.2 bokstav a, samt Personopplysningsloven §10.  
 
Personopplysninger i KvIP sammenheng er samtykker og anonymiserte synspunkter fra ansatte, 
pasienter og pårørende. Denne avtalen blir inngått for å sikre at nettverkets rutiner for 
innhenting, lagring og sletting av personopplysninger foregår i tråd med gjeldende lovverk.  
 
Databehandlingsansvarlig for KvIP aktiviteten er Akershus Universitetssykehus. 
Avdelingsleder v/ divisjon Psykisk Helsevern og FOU avdelingen har godkjent KvIP aktiviteten. 
Nettverksledelsen v/ Ahus forplikter seg til å melde PVO Ahus ved endring i nettverksaktivitet 
som kan ha betydning for ivaretakelsen av personvernet.  
 
I forkant av fokusgruppeintervju skal; 
- Alle i besøksteam signere taushets – og lojalitetserklæring. 
- KvIP kontaktperson invitere ansatte til deltagelse. 
- Behandlende personell invitere pasienter og pårørende til deltagelse. 
- Samtykke innhentes fra ansatte, pasienter og pårørende. 

 
Etter fokusgruppeintervju skal; 
- Opplysninger notert på papir under fokusgruppeintervju/ telefonintervju oppbevares av 

besøksleder separat i låst skap i adgangsbegrenset rom inntil de er inngått i 
besøksrapport.  

- Samtykker lagres samlet og innelåst, separat fra pasientjournal ved vertsenheten. 
 
I besøksrapport skal; 

- Ikke antall deltakere i fokusgruppene, og deres kjønn, stilling/ fagprofesjon oppgis. Hvis 
vi bare har en pasient/ pårørende som deltar, unnlater vi også å skriftliggjøre deres 
synspunkter, men tar dette med oss som «viktig bakgrunnsinformasjon» under besøket 
og i rapportskrivingen. 

- Besøksleder bekrefte at samtykker etter avtale med deltakende enhet er innhentet, 
lagret forsvarlig og deretter slettet. 

 
Ved ferdigstilling av besøksrapport, ca. 2 uker etter besøk, skal; 

- Samtykker fra ansatte, pasienter og pårørende makuleres. 
 
Signatur 
 
Helseforetak 
 

Enhet Dato Underskrift 

Akershus 
universitetssykehus 

Avdeling for forskning 
og utvikling (FOU) 

 Avdelingsleder Ketil Hanssen- 
Bauer 
 
 

Akershus 
universitetssykehus 
 

Ungdomsklinikken 
 

 Enhetsleder/ seksjonsleder 

Haukeland 
universitetssykehus 
 

BPU Akuttpost  Enhetsleder/ seksjonsleder 
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Helse Fonna 
 
 

BUP Haugesund  Enhetsleder/ seksjonsleder 

Helse Møre og 
Romsdal HF 
  
 

Ungdomspsykiatrisk 
Døgnseksjon (UPD) 

 Enhetsleder/ seksjonsleder 

Nordlandssykehuset 
Bodø HF 
 

Akuttenhet for ungdom 
 

 Enhetsleder/ seksjonsleder 

Oslo 
universitetssykehus 
 
 

Akutt 
døgnbehandlingsenhet 

 Enhetsleder/ seksjonsleder 

St. Olavs hospital 
 
 

Akuttenhet, BUP Lian  
 

 Enhetsleder/ seksjonsleder 

Sykehuset i Tønsberg 
HF 
 
 

BUPA Døgn Ungdom  Enhetsleder/ seksjonsleder 

Sykehuset Innlandet 
 
 

Ungdomspsykiatrisk 
seksjon, Sanderud 

 Enhetsleder/ seksjonsleder 

Sykehuset Østfold 
 
 

Ungdomspsykiatrisk 
seksjon 

 Enhetsleder/ seksjonsleder 

Universitetssykehuset 
i Tromsø 
 

Ungdomspsykiatrisk 
seksjon 

 Enhetsleder/ seksjonsleder 

Vestre Viken HF 
 
 

BUP Akutt enhet   Enhetsleder/ seksjonsleder 

Stavanger Sykehus BUP Akuttpost M1 og 
N1 

 Enhetsleder/ seksjonsleder 

 
 


