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Retningslinjer for uttak av data fra EDKVAL – kvalitets- og 

forskningsregister ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP) 
 

1. Om EDKVAL 
Formålet med EDKVAL er å: 

- Øke kunnskapen om spiseforstyrrelser og deres forløp. 

- Sikre kvaliteten på behandlingen og forbedre vårt behandlingsopplegg for pasienter med en 

spiseforstyrrelse.  

- Bidra til forskningsaktivitet om spiseforstyrrelser og behandling av spiseforstyrrelser.  

Databehandlingsansvarlig er Nordlandssykehuset HF. Edkval driftes av Regionalt kompetanseteam 

(RKT).  

Opplysningene i registeret innhentes fra behandlingsregisteret EDNOR forutsatt et informert, skriftlig 

samtykke fra pasienten.  

 

2. Generelle forutsetninger for utlevering av data 
For å få utlevert data fra EDKVAL, må formålet med behandling av dataene være i tråd med EDKVALs 

formål.  

Beslutninger om utlevering av data må være i henhold til samtykker, gjeldende lovverk og eventuelle 

interne styrende dokumenter ved Nordlandssykehuset HF.  

 

3. Søknad om data 
Ved søknad om utlevering av direkte eller indirekte identifiserbare data, må det foreligge:  

- Prosjekt-tittel. 

- Prosjektleder. 

- Ansvarlig institusjon. 

- Prosjektformål, problemstilling, start- og sluttdato for prosjektet og en kort beskrivelse av 

prosjektet.  

- Beskrivelse av ønsket datautlevering: utvalg, variabler, tidsperiode og om dataene skal kobles 

med andre datakilder, i så fall hvilke og hvordan koblingen skal skje.  

- Godkjenning fra aktuelle instanser: REK, Datatilsynet/personvernombud eller 

Helsedirektoratet, vedlagt søknadene til godkjenningsinstansen.  

- Forskningsprotokoll dersom dette foreligger.  

- Samtykke.  

 

4. Behandling av søknad og utlevering av data 
En egen gruppe ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP) vurderer søknaden og beslutter 

om data kan utleveres. Gruppen skal være sammensatt slik at den har tilstrekkelig klinisk 

kompetanse, metodisk kompetanse og kunnskap om registeret. Gruppen ledes av enhetsleder ved 

RKT. Det bør være med en overlege og en psykologspesialist. Både Regional døgnenhet (REDE) og 
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Regionalt kompetanseteam (RKT) bør være representert. I tillegg deltar administrativt personell. 

Gruppen trekker inn annet personell ved behov.  

Følgende punkter vurderes: 

- Om formålet med prosjektet er i samsvar med formålet for registeret.  

- Om de ønskede dataene foreligger i registeret og kan utleveres.  

- Dersom data skal sammenkobles, må det påses at kobling av data er dekket i 

samtykkeskrivet.  

- Om det foreligger søknader om lignende data, bør søkerne opplyses om at det foreligger 

lignende pågående prosjekter.  

Ledergruppen ved RESSP orienteres om utfallet av søknadsbehandlingen.  

Frister for svar på søknad går fram av § 4-5 i Forskrift om medisinske kvalitetsregistre.  

Data utleveres på ønsket filformat så langt det er mulig. Dataene må overleveres på en måte som 

ivaretar personvern og informasjonssikkerhet.  

Det skal føres en oversikt over alle datautleveringer, med et unikt prosjektløpenummer for hvert 

prosjekt.  

Det skal dokumenteres hvilke data som har blitt utlevert til det enkelte prosjekt, for eksempel ved å 

ta vare på spørringer eller variabeloversikter. 

 

5. Publisering 
Ved publisering av resultater basert på data fra registeret, skal alle data være anonymisert slik at det 

ikke er mulig å identifisere enkeltpasienter i resultatene eller publikasjonene.  

Ved offentliggjøring av resultater, må det framgå at dataene er hentet fra EDKVAL, kvalitets- og 

forskningsregister ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Nordlandssykehuset HF.  

 

 

Hyperlenker:  

§ 4-5 i Forskrift om medisinske kvalitetsregistre: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-

21-789#KAPITTEL_4  
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