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Litt om SSB
• Faglig uavhengig 

institusjon
• Det sentrale organ for 

utarbeidning og 
spredning av offisiell 
statistikk

• Statistikklov 16. juni 1989 
nr 54
– personopplysningslov
– forvaltningslov
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Litt om SSBs data generelt

• Statistikkloven hjemler 
innsamling av data

• Private + offentlige
• Formål: offisiell statistikk
• SSB publiserer statistikk 

og analyserapporter

§ 2-2. Plikt til å gi opplysninger

(1) Kongen1 kan ved forskrift eller enkeltvedtak 
pålegge enhver å gi de opplysninger som er 
nødvendige for utarbeidelse av offisiell statistikk, så 
langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for 
dette. 

(2) Det kan settes tidsfrist for å gi opplysninger, og 
fastsettes i hvilken form opplysningene skal gis. 
Opplysningsplikten er overtrådt når de pålagte 
opplysninger ikke er gitt innen utløpet av tids fristen. 

§ 2-5. Bruk av opplysninger
(1) Opplysninger hentet inn etter fastsatt 
opplysningsplikt, eller som er gitt frivillig, kan bare 
nyttes ved utarbeiding av offisiell statistikk, eller til 
annen bruk som er godkjent av Datatilsynet og som 
ikke er til skade for rikets sikkerhet. Dersom 
opplysninger utleveres, skal taushetsplikt etter § 2-4 
også gjelde mottageren av opplysningene. Når 
særlige grunner tilsier det, kan Datatilsynet likevel 
gjøre unntak fra slik taushetsplikt for enkelte typer 
opplysninger. 
(2) Organ som utleverer slike opplysninger, kan 
stille vilkår, bl.a. om bruken av opplysningene og 
om hvem som skal ha ansvar for og adgang til 
opplysningene, om oppbevaring og tilbakelevering 
av utlånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter 
m.m. 





SSBs registerdata
 SSB har over 600 registre med flere hundre tusen 

filer.... 
 SSB har opplysninger om alle virksomheter/bedrifter 
 omsetning, sykefravær, produksjonsmidler, avfall

 SSB har opplysninger om alle personer 
 fødsel og død (og det meste i mellom)
 utdanning, arbeid, lønn, formue, sykdom, 

kriminalitet,  barnevern, sosialhjelp, mv.                 + 
diverse utvalgsundersøkelser



Statistikkloven
§ 3-1. Statistisk sentralbyrås oppgaver
Statistisk sentralbyrå er det sentrale organ for utarbeiding 
og spredning av offisiell statistikk og har hovedansvaret for 
at denne lovs formål etter § 1-1 blir oppfylt. 

I denne sammenheng skal Statistisk sentralbyrå: 
a) Kartlegge og prioritere behov for offisiell statistikk, 
b) Samordne omfattende statistikk som blir utarbeidet av 
forvaltningsorganer, 
c) Utvikle statistiske metoder og utnytte statistikken til 
analyse og forskning,
d) Gi opplysninger til statistisk bruk for 
forskningsformål og for offentlig planlegging 
innenfor rammen av denne lovs § 2-5,
e) Ha hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid.



databehandlerdatabehandlings-
ansvarlig

databehandler/
koblingsinstans



SSB styrker arbeider med utlån til forskning

Egen enhet i SSB 1.1.2013
seksjon for utlån av mikrodata
14 ansatte oslo/kongsvinger
(selvfinansierende. Gratis data, betale for tilrettelegging)

RAIRD-prosjektet
NFR finansiert prosjekt i samarbeid med NSD
fjerntilgang 
tilgang til metadata – anonymt datagrensesnitt
utfordring: kobling ssb-data og andre data
rask/billig datatilgang, slipper formalia





identifiserbar anonymavidentifisert
pseudonymisert

kryptert



Noen begreper

 identifiserbar
 enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en 

enkeltperson eller virksomhet
 Når det skal avgjøres om en person er identifiserbar, bør alle 

hjelpemidler vurderes som det er rimelig å ta i bruk for å 
identifisere vedkommende, enten av den behandlingsansvarlige 
eller av en annen person. (95/46/EF - Fortale pkt 26)

 avidentifisert
 entydig informasjon som (kan) brukes som identifikasjonsnøkkel 

er fjernet (f.nr/, navn, org.nr.)
 avidentifiserte helseopplysninger: helseopplysninger der navn, 

fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, 
slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson, 
og hvor identitet bare kan tilbakeføres ved sammenstilling med 
de samme opplysninger som tidligere ble fjernet (hrl § 2)

identifiserbar – avidentifisert – pseudonymisert – kryptert - anonymisert



 pseudonymisert
 identitet er kryptert eller skjult på annet vis, men likevel 

individualisert slik at det lar seg gjøre å følge enkeltperson over 
tid uten at identiteten røpes. Sml reseptregisteret. (hrl § 2)

 kryptert
 Omforming av data slik at de ikke er rekonstruerbare for 

uvedkommende. 
 Mrk: SSB krypterer kun fnr i arkivfiler (ikke hele fila)

 anonymisert
 Så mange (entydige) kjennemerker/kategorier er fjernet at det 

med rimelige midler ikke er mulig å knytte opplysningene direkte 
eller indirekte til identifiserbar enkeltperson

Noen begreper
identifiserbar – avidentifisert – pseudonymisert – kryptert - anonymisert



Anonymisering. Ansvar. 
Koblingsenhet. Nøkkelutveksling.



Anonymitet. Ansvar. 



Kobling med NAV, 
folkeregister og SSB-data: 
behandles etter § 5-3 
andre ledd. Ikke krav om 
anonymitet. 

MFR: umulig

SSB: umulig

Konklusjon: droppet RR-data



Reseptregister

DÅR

MFR

Kreftregister

Hjerte- og karreg.

Anonymt datasett

Krever god dialog og samarbeid 
mellom registrene







Utlån av mikrodata til forskning
- data fra adm.reg.  Hva med taushetsplikten....

• Stl § 2-2 gir SSB rett til alle opplysninger som er 
nødvendige for utarbeidelse av offisiell statistikk, så 
langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for dette.
• Ikke tilgang til helseopplysninger underlagt 

taushetsplikt etter helsepersonelloven
• Opplysninger SSB innhenter kan være undergitt generell 

taushetsplikt, uten at dette er til hinder for utarbeidelse 
av offisiell statistikk.

• Følger direkte av forvaltningsloven § 13 b nr 4



Utlån av mikrodata til forskning
- data fra adm.reg.  Hva med taushetsplikten....

Forvaltningsloven § 13 d
 Taushetsplikten forhindrer dataeier å gi opplysningene 

til forskeren. 
 Forskeren kan søke overordnet dept (noen tilfeller delegert 

til direktorat), om tilgang til dataene for et konkret prosjekt
 Dataeier gis da dispensasjon fra taushetsplikten, slik at 

de kan utlevere til forskeren
 Forskeren vil pålegges (samme) taushetsplikt ved 

behandling av opplysningene
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Samtykke.
Personopplysningsloven § 2 nr 7)

”en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den 
registrerte om at han eller hun godtar behandling av 
opplysninger om seg selv”

Er dette forenlig med registerforskning?



Typisk registerstudie

• undersøkelsespopulasjon: hele den bosatte befolkningen
Befolkningen passerte 5 mill i 2012. 
Ofte er et utlån over en lang tidsserie

SSB har rundt 7,6 mill bosatte registrert (inkl døde og utvandrede) 
og rundt 8,9 mill hvis ikke-bosatte inkluderes.

Samtykke 
Registerforskning, SSB-data

• undersøkelsespopulasjon: alle sysselsatte
registerbasert sysselsetting er ca 3,7 millioner siste år, hvis personer i 
arbeidsmarkedet er populasjonen.

• undersøkelsespopulasjon: personer som gikk ut av grunnskolen / startet vgs. 
Et elevkull i Norge er ca 60.000. 
Ved tidsserie: elevkull * antall år.



Statl. § 3-1 d)
Gi opplysninger til statistisk bruk for forskningsformål og for offentlig 
planlegging innenfor rammen av denne lovs § 2-5

Vedtak fra Datatilsynet i medhold av statl  § 2-5
Opplysningene skal avidentifiseres så langt formålet tillater

Lovhjemmel for at registerdata kan benyttes til forskning
Lovhjemmel og DT-vedtak om avidentifisering før utlevering til forsker

Hva med passivt samtykke med reservasjonsmulighet..?
Informasjon gis ved oppslag i dagspresse mv
Forsker har ikke kontaktinformasjon.

Samtykke 
Registerforskning, SSB-data



• SSBs intervjuundersøkelser overfor privatpersoner er 
samtykkebasert

• Samtykket angir hva som skal kobles på av registerdata

• Formålet med undersøkelsen begrenser registerkobling

• SSB etablerer en anonym analysefil med registerkoblinger  
(i samsvar med formålet med undersøkelsen) og arkiverer hos NSD

• SSB tilbyr ikke registerkoblinger ut over NSD-fila

REGISTERKOBLING PÅ 
UTVALGSUNDERSØKELSER – noe helt annet!



Infobrev og 
brosjyre Formål

Utvalg

Frivillig

Taushetsplikt

Anonymisering

Registerkobling

Kontaktinfo



NPR

DÅR

Sos.øk. SSB

Kreftregister

Hjerte- og karreg.
SSB-reg

SSB-reg

Reseptregister

konsesjon

Inkonsistens i registerforskriftene

NPR

Reseptregister


