
Informasjon vedrørende innsamling av helseopplysninger ved opphold på 

Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) 

 

Som en del av våre rehabiliteringstilbud kartlegger vi den enkeltes helsetilstand ved å innhente 

helseopplysninger. Av denne grunn er vi opptatt av å informere om hva dette innebærer for deg som 

pasient hos oss.  

Vi ber deg derfor om å lese informasjonen nedenfor nøye før du fyller ut samtykkeerklæringen på 

neste side. 

 

Formålene med innsamling av helseopplysninger er å kvalitetssikre at rehabiliteringstilbudet gis i 

henhold til den enkeltes mål og behov, samt å dokumentere effekt av rehabiliteringstilbudet ved 

VHSS gjennom forskning. 

Kartleggingen foregår ved at du blir bedt om å svare på spørreskjema i løpet av oppholdet, i tillegg til 

å gjennomføre enkelte tester og målinger under oppholdet. På denne måten har vi bedre grunnlag for 

å gi deg en tilpasset oppfølging underveis i oppholdet og vi kan samtidig måle og dokumentere endring 

i din helse og funksjon over tid. 

Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig. Til kartleggingsformål vil opplysninger vedrørende 

din rehabilitering bli lagret i vårt elektroniske pasientjournalsystem. Kun helsepersonell ved VHSS som 

er involvert i din rehabilitering har tilgang til dine journalopplysninger.  

Behandling og publisering av resultater til dokumentasjon vil bli gjennomført på gruppenivå, det vil si 

at ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes. Kun systemansvarlig har tilgang til de data som 

benyttes til dette formål. Innsamlete opplysninger vil bli slettet/anonymisert ved prosjektslutt, senest 

ved utgangen av 2024.  

Undersøkelsen er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS (NSD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samtykkeerklæring 

Samtykke innebærer at du gir VHSS tillatelse til bruk av dine helseopplysninger til formålene oppgitt 

nedenfor. 

Samtykket er frivillig og gjelder frem til samtykket trekkes tilbake.  

 

Samtykket gjelder for bruk av elektronisk løsning til følgende formål: 

 

Formål Samtykke 
 

Ikke samtykke 
 

Lagring og behandling av helseopplysninger for å 
dokumentere og forske på endring i helsetilstand over tid på 
gruppenivå 
 
  

    

 

Opplysningene skal ikke brukes til annet formål enn det som er oppgitt ovenfor i samtykkeskjemaet. 

 

Dato, sted: 

Fullt navn: 
 

 

Ved ønske om å trekke tilbake ditt samtykke eller for andre henvendelser vedrørende 

samtykkeerklæringen, vennligst benytt følgende kontaktopplysninger: 

Kontaktperson: Hanne Jakobsen, leder for Fagutviklingsavdelingen ved VHSS 

Tlf.: 75 60 21 00 (sentralbord) 

E-post: post@vhss.no (postmottak) 

 

 

Med hensyn til personvern fraråder vi å oppgi helse- og personopplysninger via SMS eller e-post. 

            _____ 
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