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FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I FORSKNINGSREGISTERET 

”The Youth Addiction Treatment Evaluation Project” 
 

 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er et spørsmål til deg om du godtar at opplysninger du gir gjennom spørreskjema og 

intervjuer blir registrert og brukt til forskning. Formålet med forskningen er å måle effekt og 

nytte av behandlingen som gis ved avdelingen. Vi ønsker å kunne trekke lærdom av den 

behandling du og andre pasienter har fått, for på den måten å kunne forbedre 

behandlingstilbudet i fremtiden. I tillegg ønsker vi å undersøke bakgrunnen for utvikling av 

avhengighet, om det kan være en sammenheng med andre lidelser og hvordan utviklingen er 

etter behandling hos oss. Ansvarlig for registeret er Seksjon  rus- og avhengighetsbehandling 

ung ved Oslo Universitetssykehus HF.  

 

Hva innebærer det å delta? 

Hvis du sier ja til å delta, innebærer det at du blir stilt noen flere spørsmål enn det som er 

vanlig i behandlingen, for eksempel om du har vært straffedømt tidligere. Hvis du vil vite hva 

de ekstra spørsmålene er, kan du spørre personalet på avdelingen. I tillegg ber vi om lov til å 

kontakte deg en tid etter utskrivning for å undersøke hvordan det har gått med deg etter at 

behandlingen er ferdig som planlagt, eller etter behandlingsavbrudd. Deltagelse innebærer også 

at vi vil bruke relevante opplysninger fra din journal ved sykehuset, og evt. 

dødsårsaksregisteret. Informasjonen om deg vil blir brukt i flere delstudier ved sykehuset. 

Delstudiene vil ha som mål å forbedre forståelsen og behandlingen av avhengighet. 

 

Mulige fordeler og ulemper  

Erfaringer fra studien vil kunne hjelpe andre med samme type problemer som deg selv. 

Utfylling av spørreskjema og intervjuer tar noe lenger tid enn vanlige undersøkelser. Dette kan 

oppleves som en ulempe. Du vil imidlertid få tilbakemeldinger fra undersøkelsene, noe som 

kan oppleves meningsfullt i forhold til din behandling.  

 

Sikkerhet: Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle opplysninger du gir fra deg vil bli registrert uten navn, fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger og lagret i et forskningsregister. En kode knytter deg til dine 

opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til 

forskningsregisteret som har adgang til navnelisten og kan finne tilbake til deg. Hvis du sier ja 

til å delta har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, til å få 

korrigert eventuelle feil i disse opplysningene og til å kreve at opplysningene slettes.  

I noen delstudier kan det være nødvendig at kopier av dine opplysninger behandles av forskere 

ved andre sykehus. Dette vil kun gjelde avidentifiserte opplysninger. Dersom du ønsker å vite 

mer om hvilke delstudier opplysningene dine blir brukt i og hvor de oppbevares, kan du når 

som helst henvende deg til avdelingen. Alle opplysninger vil slettes senest i 2030.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta. Dersom du ikke ønsker å delta i forskningsregisteret, vil du uansett 

motta behandling som vanlig.  Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt 

samtykke til å avgi opplysninger til registeret. Det får heller ingen konsekvenser for 

behandlingen du får ved sykehuset om du trekker deg. Dersom du sier ja, undertegner du 

samtykkeerklæringen på neste side. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til 

registeret, kan du kontakte YATEP leder Espen Walderhaug på telefon 22029330.  
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Samtykke til deltakelse i forskningsregisteret 
”The Youth Addiction Treatment Evaluation Project” 

 
 
 
 
Jeg er villig til å delta i forskningsregisteret  
 
 
 
------------------------------------------------------------------   --------------------- 
(Navn med blokkbokstaver)      Fødselsdato  

(dag/mnd/år) 
 
 
 
------------------------------------------------------------------   --------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker)      Dagens dato 
 
 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om forskningsregisteret 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i prosjektet, dato) 

 


