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Vil du vite mer om SSE?  
www.oslo-universitetssykehus.no/sse 
 
Vil du lese mer om bredt samtykke? 
https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/informasjonsportal-for-deg-
som-har-avgitt-bredt-samtykke 
 
Vil du lese mer om våre forskningsprosjekter?  
http://oslo-universitetssykehus.no/sseforskning 
 
Vil du lese mer om epilepsi? 
Besøk: www.epilepsibehandling.no 
 
Vil du ta et e-læringskurs om epilepsi? 
 www.oslo-universitetssykehus.no/elæringepilepsi 
 
Vil du se vårt kurs- og undervisningstilbud? 
https://oslo-universitetssykehus.no/sseundervisning 
 
 

Du kan hjelpe oss å satse          
på  epilepsiforskning! 

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) 
Nevroklinikken 
 

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) 
Nevroklinikken 

Besøksadresse: G.F. Henriksens vei 29   
Postadr:  Oslo universitetssykehus HF 
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) 
Avdeling for kompleks epilepsi 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo 
Telefon: 02770 

Målgruppe: Foresatte til barn under 16 år 
Forskningsansvarlig: Morten Ingvar Lossius  

Dato: 23.10.19 
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Vil du delta? 
Vi ønsker å kunne bruke de medisinske 
opplysningene sykehuset har om deg og 
din sykdom til forskning. Det kan vi ikke 
gjøre uten ditt skriftlige samtykke.  
 
Det innebærer ingen ekstra prøver eller 
undersøkelser, men er opplysninger 
som står i din ordinære pasient-journal 
eller vårt kvalitetsregister.  
 
Vi spør alle våre pasienter om de gir oss 
samtykke til at vi kan bruke disse 
opplysningene i anonymisert form.  
 
Du som er forelder til barn under 16 år 
gir samtykke på vegne av barnet.  
 
Hvis dere vil gi slikt samtykke, signerer 
en av foreldrene på samtykke-skjemaet 
etter å ha innhentet muntlig samtykke 
fra den andre forelder. Ytterligere 
informasjon gis på SSE ved innleggelse/ 
poliklinisk time. 

 
Det er frivillig å delta 
Du bestemmer selv om du ønsker å gi 
et slikt samtykke.  
 
Det påvirker ikke på noen måte 
behandlingen du får ved sykehuset.  
 
Hvis du vil gi samtykke, får du utdelt et 
skjema med mer informasjon. Når du 
signerer på dette skjemaet  har du gitt 
ditt formelle samtykke. 
  
Du får dette skjemaet senere ved 
innleggelsen eller ved poliklinisk time.  
 
Din sykehistorie er et viktig bidrag 
Informasjon fra pasienter som får 
behandling ved SSE kan gi viktige bidrag 
til forskningen.  
 
Enten du er gammel eller ung, uansett 
hvilken epilepsitype du har, eller 
hvilken behandling du får, vil din 
sykehistorie bidra til at vi får gode 
forskningsdata.  

Samtykke 
Det er frivillig å gi samtykke.  
 
Opplysninger du gir om din sykdom og 
resultater fra undersøkelser, blir 
oppbevart sikkert og konfidensielt 
behandlet.   
 
I fremtiden kan opplysningene brukes i 
prosjekter som ennå ikke er planlagt, 
forutsatt et det er i samsvar med lover 
og forskrifter. 
 
Du kan når som helst trekke ditt 
samtykke. 
 
Trenger gode data 
- For å drive kvalitetsforskning trenger 
vi gode data å forske på, sier 
forskningsleder Morten Ingvar Lossius 
(bildet). 
  
- Forskning er eneste vei til bedre 
epilepsibehandling.  

Fem forskningsområder 
I dag forsker vi spesielt innen:  
 
• Epilepsisyndromer 
• Epilepsimedisiner 
• Andre behandlingsalternativer som 

epilepsikirurgi, VNS og diett 
• Psykologiske og kognitive aspekter 

ved epilepsi 
•  PNES (psykogene ikke epileptiske 

anfall) 

Morten Ingvar Lossius er professor og forskningsleder 
ved Spesialsykehuset for epilepsi. - Forskning er eneste 
vei til bedre epilepsibehandling, sier han.  Foto: 
Universitetet i Oslo 

Ved siden av pasientbehandlingen har Spesialsykehuset for epilepsi en 
viktig oppgave innen forskning. Forskningen skal gi fremtidens pasienter 
bedre behandling. Du inviteres med dette til å gi et bidrag til 
epilepsiforskningen.  

Du kan hjelpe oss å satse på epilepsiforskning! 

Personvern og sikkerhet   
Du kan være trygg på at informasjonen du gir blir behandlet med respekt 
for personvern og privatliv, og i samsvar med lover og forskrifter. 
 
 
 


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2

