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Det vises til høringsbrev av 5. juli  2016 vedrørende nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 
forskningsresultater.  
 
Datatilsynet legger til grunn at åpen tilgang til forskningsresultater ikke vil ha negative konsekvenser av 
betydning for personvernet til forskningsdeltakere fordi forskningsresultater ikke inneholder 
opplysninger om identifiserbare enkeltindivider.  
 
Vi er enge i at åpenhet omkring forskningsresultater vil være positivt for samfunnet, også sett ut fra et 
personvernperspektiv. I Norge benyttes registerdata om befolkningen i stort omfang til forskning. 
Registerbasert forskning på store deler av  befolkningen –eller hele befolkningen- skjer som hovedregel 
uten samtykke fra forskningsdeltakerne fordi  det er umulig å gjennomføre slik forskning basert på 
samtykke. For å sikre forskningsdeltakerne en reell mulighet til å sette seg inn i hvordan 
registeropplysninger benyttes i forskning og gjøre befolkningen i stand til å ivareta sine rettigheter etter 
personopplysningsloven  og helseregisterloven ser vi det som svært viktig at befolkningen er informert 
om hvordan opplysninger benyttes og hva slags ny kunnskap forskningen fører med seg.   
 
Enklere tilgang til forskningsresultater vil kunne bidra til økt bevissthet om hvordan opplysninger om 
befolkningen benyttes til forskningsformål. Økt bevissthet vil igjen kunne bidra til interesse og 
oppslutning om forskningsprosjekter og deltakelse i slike, samtidig som befolkningen i større grad kan 
nyttiggjøre seg av sine rettigheter til blant annet innsyn, krav om retting eller sletting, reservasjon eller 
tilbaketrekking av samtykke. 
 
Vi mener derfor at det er positivt at det nå arbeides for å få til en løsning som gjør tilgang til 
forskningsresultater enklere og mer allment tilgjengelig.    
 
 
Vennlig hilsen 
 
Grete Alhaug 

seniorrådgiver 

Datatilsynet 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon: (+47) 22 39 69 13  – Mobil: (+47) 907 81 530 

Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo  

Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo 

 

Følg med på:  

www.datatilsynet.no 

www. personvernbloggen.no 

www.twitter.com/datatilsynet 

http://www.datatilsynet.no/
http://www.personvernbloggen.no/
http://www.twitter.com/datatilsynet


Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet 

 


