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Bruk av rettigheter knyttet til personopplysninger i Hørselsregisteret for barn 
 

Jeg har lest informasjonen fra Hørselsregisteret for barn, og ønsker å gjøre bruk av barnets 

rettigheter om personidentifiserbare helseopplysninger i registeret. 

Jeg ønsker: 

☐ Innsyn i barnets opplysninger 

☐ Retting av opplysninger (legg ved beskrivelse på eget ark) 

☐ Sletting av opplysninger (legg ved beskrivelse på eget ark) 

☐ Å reservere barnet mot oppføring i Hørselsregisteret for barn 

☐ Innsyn i hvem som har fått tilgang til eller har fått utlevert personopplysninger om barnet 

 

Jeg er innforstått med at det ikke er mulig å hente inn igjen opplysninger ved oppheving av 

reservasjon. 

 

Alle felt må fylles ut: 

Barnets navn: 
 
 

Barnets fødselsnummer: 

Adresse: 
 
 

Postnummer: 
 
 

Poststed: 

Underskrift: 
 
 

 

 

Sendes til: 

Hørselsregisteret for barn, St. Olavs hospital HF  
Seksjon for medisinsk kvalitetsregistre 
Teknobyen – Miljøbygget 
Postboks 3250 Torgarden  
7006 Trondheim 
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Opplysninger via e-post 

Vær forsiktig med å sende personopplysninger via e-post. 

Vi har ikke lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende kopi fra barnets pasientjournal på e-

post. 

Dersom innholdet i e-posten er av en slik art at det må behandles som en egen sak, vil e-posten bli 

lagt inn i saksarkivet og den offentlige postjournalen vår.  

 

Særskilt om dokumentasjonsplikt og offentligrettslige plikter 

St. Olavs hospital HF er som en offentlig virksomhet underlagt krav til dokumentasjon, herunder 

journalførings- og arkivplikt. Korrespondanse med sykehuset vil bli lagret så lenge dette er nødvendig 

for å ivareta aktuelle lover og forskrifter. 

For at St. Olavs hospital HF skal kunne ivareta de registrertes lovfestede reservasjonsrett må 

foretaket behandle opplysninger om reservasjonen, herunder også personopplysninger om den 

registrerte som er nødvendig for å hindre at nye opplysninger tilflyter registeret. Disse opplysningene 

vil ikke bli brukt for andre formål enn for å ivareta reservasjonsretten. 
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