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Utvikling av forskningsportal 

i Helse Midt-Norge i 

samarbeid med NTNU

Veiviser for sikker innsamling og lagring 

av data i kliniske 

helseforskningsprosjekter

Katarina Mølsæter, forskningsrådgiver, Helse Møre og Romsdal

Hilde Karlsen, prosjektleder, Hemit
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Hva vi skal gjennomgå

• Bakgrunn for prosjektet

• Mål og resultat av prosjektet

• Veien videre
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Behov for harmonisering av 

system for helseforskning

Kombinerte stillinger 

Felles publikasjoner
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Problemstilling:
Forskningsdata lagres ikke i henhold til regelverk

CD/DVD Privat PCPrivat PC Jobb PC
Personlig hjemmeområde

Minnepinne
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Forbedre IKT-støtte for å gjennomføre et forskingsprosjekt for 
sikker lagring og deling av forskningsdata 

 Ivareta lov og forskrifter

 Måloppfylling for deler av regional 

forskningsstrategi

 Sikker lagring og deling av forskningsdata

 Bedret personvern og informasjonssikkerhet

 Bedre mulighet for samarbeid i miljøet

Overordnet mål for prosjektet 

Effektmål Leveranser

 Helseforskningsportalen

 eFORSK: datainnsamling ved bruk av 

elektronisk skjema, kan sendes til deltaker

 Regionale forskningsretningslinjer

 Tjeneste for IKT-støtte til forskning
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Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

www.helseforskningsportalen.no

http://www.helseforskningsportalen.no/
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IKT-støtte til forskning - samarbeidsprosjekt mellom Helse Midt-Norge og NTNU

Fordeler for deg som forsker

Tid spart

Oversikt over 

tilgjengelige og 

godkjente løsninger 

tilpasset ditt behov

Personvern forbedret

Bruk av godkjente 

løsninger gjør det lettere 

å ivareta lov og forskrifter

Penger spart

Flere av godkjente 

løsninger i portalen er 

gratis å bruke

Harmoniserte retningslinjer i helseforetak og universitet
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Selvbetjent skjemaløsning for innsamling av forskningsdata
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kan hjelpe deg med

 Samle inn data til forskning og kvalitetsforbedring

 Sikker digital kommunikasjon med innbyggere og pasienter

 Integrert med helsenorge.no og Digipost

 Utforme spørreskjema

 Sikker lagring av sensitive helsedata

 Godkjent lagring i tråd med GDPR (ROS-godkjent i HMN)

 Eksport av data til analyse

 Opplæringsvideo

https://www.youtube.com/watch?v=gLJuXp_MljA
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Fordeler for deg som forsker

 Fri bruk av løsningen for ansatte i Helse Midt-Norge

 Ingen kostnader for digital utsendelse av skjema via helsenorge.no 

(digipost og papir utløser en kostnad)

 Du kan designe og sende ut skjema på egenhånd

 Pasienter kan besvare skjema på mobil og nettbrett

 Rask tilgang til svar fra pasienter

 Risiko og sårbarhetsanalyse er gjennomført og løsningen er godkjent 

for bruk i Helse Midt-Norge

 Løsningen driftes hos Norsk Helsenett 
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Regional retningslinje

https://helse-midt.no/Documents/2019/Regional%20retningslinje%20for%20(medisinsk%20og%20helsefaglig)%20forskning.pdf
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Forskningsprosedyre og klinisk 

støtte

• Regionale

• Lokal støtte og intranettside

https://helse-midt.no/Documents/2019/Regional%20retningslinje%20for%20(medisinsk%20og%20helsefaglig)%20forskning.pdf
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/forsking-og-innovasjon/forskingsstotte
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Regional tjeneste for IKT-støtte til 

forskning

• Tjenestebudsjett

• Årlig utviklingsplan 

• Behov og endringsønsker -> regionalt brukerforum

Tjenesten finansieres av helseforetakene og forvaltes av Hemit

Tjenesteansvarlig i Hemit er Kjell Åge Tingstad 

Systemeiere



14

Systemeiere

• Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF

• Gunnar Morken, forskningsdirektør, St. Olavs/NTNU MH

• Bodil Landstad, forskningssjef Helse Nord-Trøndelag

• Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef Helse Møre og Romsdal

• Elin Høien Bergene, forskningssjef Sykehusapotekene

• Pål Romundstad, Prodekan forskning, NTNU MH
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Representanter i regionalt 

brukerforum

Lise Tuset Gustad, fagutviklingssykepleier, Medisinsk avdeling, HNT og forsker, NTNU

Kristen Hagen, psykologspesialist, Molde DPS, Sjukehuset Molde, HMR og forsker, NTNU

Dag Arne Lihaug Hoff, seksjonsoverlege Gastro / forskningsposten, Sjukehuset Ålesund, HMR

Torgrim Tandstad, overlege onkologi, St. Olavs og forsker, NTNU

Toril Skandsen, overlege fysikalsk medisin, St. Olavs og forsker, NTNU

Katrine Melby, LIS-lege og forsker ved Laboratoriemedisinsk klinikk St. Olavs

Superbrukere eFORSK og helseforskningsportalen:

Elena Ivanova, CTU, NTNU 

Nina Bäcklund, CTU, St. Olavs 

Erlend Jermstad, forskningsstøtte, HNT

Katarina Mølsæter, forskningsstøtte, HMR
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Takk for oppmerksomheten!


