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 Bergen, juni 2017 
 
Til pasienter som er behandlet for fremre og bakre korsbåndskader 

eller er reoperert etter kirurgi for korsbåndskader.  
 
Nasjonalt Korsbåndregister ble opprettet i juni 2004. Registeret samler operasjonsdata og 
pasientdata fra alle pasienter som blir operert for korsbåndskader eller reoperert på grunn av 
det samme i Norge. I følge vårt register gjennomgikk du en slik operasjon for 2 år siden. Det 
ble da fylt ut et skjema fra kirurgen og samtidig svarte du på noen spørsmål på et eget skjema 
om din knefunksjon. Den gang fortalte vi deg at vi ville komme tilbake og be deg svare på et 
tilsvarende skjema 2, 5 og 10 år etter skaden.  
 
 
Sammen med dette informasjonsskrivet ligger et KOOS-skjema som vi ber deg fylle ut og 
returnere til oss i vedlagte, frankerte konvolutt.  
 
Korsbåndskade er en av de mest alvorlige skadene som kan oppstå i kneet. Vi har de siste 
årene sett en tendens til at flere pådrar seg denne skaden enten ved mosjonsaktiviteter eller i 
idrett. Noen pasienter kan etter kirurgi trene opp kneet til å fungere helt normalt i alle 
aktiviteter, mens andre ikke har klart å returnere til tidligere aktivitetsnivå. Det finnes lite 
forskning på knefunksjonen hos pasienter med korsbåndskader. Nasjonalt korsbåndregister vil 
etter hvert få data som vil kunne ha stor betydning for korsbåndspasienter verden over.  
 
Du har nøyaktig de samme rettighetene og forsikringsvilkårene som du ville hatt dersom du 
ikke deltok i denne undersøkelsen. Du har rett til å trekke deg fra undersøkelsen når som 
helst, og du har da rett til å kreve dataene slettet. Dersom feil oppdages har du rett til å få 
korrigert opplysningene. 
 
Dataene som innhentes på knefunksjonen din vil lagres i Nasjonal Leddregisters database. 
Denne databasen oppbevares i henhold til helseregisterloven. De som har tilgang til 
databasen har skrevet under på taushetserklæring og du har til enhver tid full innsynsrett i 
dataene. Dataene avidentifiseres ved elektronisk lagring på PC for statistiske analyser. 
Elektronisk lagres dataene kun med nummer. Lagringen av data vil foregå i henhold til 
personsopplysningsloven. Datatilsynet har godkjent prosjektet.   
 
Alle sensitive persondata vil bli slettet innen 2 år etter at studien er ferdig. Dersom nye studier 
basert på innsamlede opplysninger blir aktuelle, ber vi om tillatelse til å henvende oss til deg 
for nytt samtykke for slik bruk. 
 
Har du spørsmål underveis, kan du ringe vår sekretær Kate Vadheim 55976454. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Håvard Visnes 
lege 
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