
Informasjon om kvalitetsikringsstudier av cholecystektomi (kirurgisk 

fjerning av galleblæren) ved Diakonhjemmet 2015-2020  
 

Dette er informasjon om planlagte kvalitetssikringsstudier som vil basere seg på allerede 
innsamlede data i DIPS og NorGast-registeret ved Diakonhjemmet Sykehus.  

Alle pasienter som har vært innlagt med ved Diakonhjemmet blir registrert i elektronisk 
pasientjournal (DIPS og NorGast) med data knyttet til sykdomsforløp. I disse studiene ønsker vi 
å se nærmere på vår behandling av pasienter med gallestensykdom ved å bruke informasjonen 
som er tilgjengelig i journalsystemet fra 2015 og fram til i dag. Formålet er å bedre 
behandlingstilbudet for personer med gallestensykdom. 

 

HVA INNEBÆRER STUDIENE? 

Ved Diakonhjemmet sykehus utføres mellom 250 og 300 cholecystektomier, kirurgisk fjerning 
av galleblæren, i året. Kun et fåtall av operasjonene utføres som åpen kirurgi, det store flertallet 
er laparoskopiske inngrep, såkalt kikkhullsteknikk. Det er fire hovedgrupper pasienter som får 
tilbud om cholecystektomi ved Diakonhjemmet, det er pasienter med gallestensplager, pasienter 
med betennelse i galleblæren (cholecystitt), pasienter med bukspyttkjertelbetennelse 
(pankreatitt) og pasienter med polypper i galleblæren.  

De fleste av pasientene som opereres er vurdert på poliklinikken og kommer så til planlagt 
operasjon, dagkirurgisk eller med overnatting på sengepost. Andre pasienter opereres akutt 
under innleggelse, som øyeblikkelig hjelp ved gallestensrelatert sykdom. Dette kan være 
pasienter som er innlagt med gallestensmerter, cholecystitt eller pankreatitt.  

Vi ønsker å systematisere og analysere pasientdata fra siste 5 år for å vurdere om 
Diakonhjemmet behandler pasienter med gallestensrelatert sykdom trygt og i henhold til 
oppdatert forskning og retningslinjer. Vi ønsker også å se på muligheten for en fremtidig studie, 
hvordan går det med pasientene våre fremover  

 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Deltakelse er ikke forbundet med noen kjent ulempe eller risiko, og det vil ikke være noen 

spesielle fordeler med deltakelse i prosjektet. Resultatene fra prosjektet vil brukes til å forbedre 

kvaliteten på behandlingstilbudet til personer med gallestensykdom.  

 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?  

Opplysningene som er registrert skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. 

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i resultatene 

når disse publiseres. Datafilen vil bli slettet ved prosjektslutt, som er desember 2025.  

 



HVA GIR OSS RETT TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER OM DEG 

Helsepersonelloven § 26 åpner for at ansatte ved en utøvende virksomhet av helsetjenester kan 
få tilgang til journalopplysninger til kvalitetssikringsformål, uten hinder av taushetsplikt. Målet 
med disse to prosjektene er å forbedre kvaliteten på oppfølging av personer med revmatisk 
sykdom, og prosjektene ansees derfor å være kvalitetssikringsprosjekter. 
  
Prosjektene er tilrådd av personvernombud pr. desember 2020 og oversendt til 
Forskningsutvalget ved sykehuset.  

DINE RETTIGHETER 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 
personopplysninger. 
 

 

HVOR KAN JEG FINNE UT MER 

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, innsyn i opplysningene som du har 
rapportert, eller om du ønsker å reservere deg fra prosjektet, kan du kontakte prosjektleder per 
e-post: 

Anders Husby:   anders.husby@diakonsyk.no 
 

Du kan ta kontakt med sykehusets personvernombud, Nancy Yue Liu, dersom du har spørsmål 

om behandlingen av dine personopplysninger i prosjektet. E-post-adressen til 

personvernombudet er personvern@diakonsyk.no 
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