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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGS- OG KVALITETSREGISTER 

 

NORSK REGISTER FOR SJELDNE MEDFØDTE 

BENSYKDOMMER 

FORMÅLET MED REGISTERET OG HVORFOR DU BLIR SPURT 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i forsknings- og kvalitetsregisteret «Norsk register for sjeldne medfødte 

bensykdommer».  Registeret er et forsknings- og kvalitetsregister hvor målet er å få en oversikt over alle som 

har sjeldne, medfødte bensykdommer.  

Hvis du vil delta i registeret må du undertegne samtykkeerklæringen på siste side. 

Formålet med registeret er å bidra til en kvalitetssikring av utredning, behandling og oppfølging, samt danne 

grunnlag for systematisk forskning på feltet. Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus er øverste 

ansvarlige person for dataene som samles inn.   

Du blir spurt om å delta fordi du har en sjelden, medfødt bensykdom.    

HVA INNEBÆRER DELTAGELSE? 

Registeret vil innhente og lagre opplysninger fra din utredning, behandling og oppfølging. Vi vil registrere 

personopplysninger og opplysninger om din bensykdom fra ulike kilder, blant annet pasientjournal, 

bildediagnostikk/ røntgen og laboratoriesvar. 

Deltagelse innebærer ingen endringer i utredningen og behandlingen din.  

Du vil få spørsmål om å fylle ut selvutfyllingsskjemaer som handler om din opplevelse av helse og sykdom, samt 

tilfredshet med helsetjenesten. 

HVEM KAN FÅ TILGANG TIL OPPLYSNINGENE? 

Opplysningene registreres i et registerverktøy hvor de lagres i avidentifisert form.  De innsamlede 

opplysningene behandles konfidensielt, det vil si at bare personer som jobber med registeret kan lese dem. Alle 

som har tilgang til registeret har taushetsplikt.  

 

Ingen data vil bli frigitt for kommersielle formål med mindre dette gir direkte behandlingsmessige fordeler for 

pasienter med de aktuelle diagnosene, og alle etiske krav og hensyn til personvern er oppfylt.  

KVALITETSSIKRING OG FORSKNING 

Registeret skal brukes til å 

 registrere omfanget av helsekontakt hos deltakerne og følge den over tid. 

 måle resultatet av behandling. 

 finne ut hvilken behandling eller oppfølging som er best, og hvordan behandlingen kan forbedres. 

 å planlegge fremtidige tjenestetilbud for personer med sjeldne, medfødte bensykdommer.   
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Registeret skal også brukes til å finne frem til grupper av pasienter som kan bli invitert til å delta i særskilte 

forskningsprosjekter som er relatert til formålet med registeret. For å gjennomføre dette kan registeret kobles 

opp mot opplysninger i Medisinsk Fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret, Folkeregisteret, 

Statistisk Sentralbyrå, Norsk Pasientregister, NAVs registre, Sjeldenregisteret, Ryggregisteret og 

Dysmeliregisteret.  Alle forskningsprosjekter skal godkjennes av Regional komité for medisinsk forskningsetikk.  

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE  

Det er frivillig å registrere seg i registeret. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen. 

Samtykket vil lagres elektronisk i en fellesløsning for samtykkeregister ved Oslo universitetssykehus. Du kan når 

som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre 

behandling. Hvis du trekker ditt samtykke, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med 

mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til registeret, kan du kontakte Norsk register for 

sjeldne medfødte bensykdommer v / registerkoordinator Anne Marthe S. Rysst-Heilmann, anmsve@ous-hf.no, 

tlf. 23 07 29 00.   

JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I REGISTERET OG TIL AT NEVNTE OPPLYSNINGER BRUKES 

SLIK DET ER BESKREVET 

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 
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