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Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke 
autoimmune sykdommer 

Dette skrivet er en forespørsel om du vil delta i Register for organ-spesifikke autoimmune 
sykdommer (ROAS) og avgi prøve til Biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer 
(BOAS). Under følger informasjon om hva du samtykker til, samt formål og vilkår for bruk av 
ROAS og BOAS. Les gjennom dette skrivet før du eventuelt signerer samtykket. Du kan selv 
beholde dette skrivet 

Det er frivillig å delta. Dersom du velger å ikke delta, trenger du ikke å oppgi grunn. Et avslag 
får ingen konsekvenser for behandlingen av deg nå eller i fremtiden. Dersom det er ord eller 
opplysninger i dette dokumentet du ikke helt forstår, vennligst spør din behandlende lege 
eller kontakt ROAS for nærmere informasjon. 

Hva er organ-spesifikke autoimmune sykdommer 

Organ-spesifikke autoimmune sykdommer har det til felles at immunsystemet angriper et 
eller flere enkeltorganer i kroppen slik at tap av funksjon oppstår. Hormonproduserende 
organer som skjoldbruskkjertelen og de insulin-produserende cellene i bukspyttkjertelen er 
eksempler på organer som ofte rammes av en autoimmun betennelse slik at henholdsvis lavt 
stoffskifte (hypotyreose) og diabetes mellitus oppstår. Andre mer uvanlige sykdommer i 
denne gruppen er binyrebarksvikt (Addisons sykdom) og ovariesvikt. Det er ikke uvanlig at 
en pasient etter hvert får flere av disse sykdommene (polyendokrin svikt).  

Hva er register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer 

Registeret ble opprettet i 1996 ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen 
og er et Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet, 
eid og finansiert av Helse Vest. ROAS har først og fremst vært et register for pasienter med 
binyrebarksvikt og polyendokrinsvikt, men har også med andre pasientgrupper.  

I ROAS registreres demografiske data (navn, adresse, personnummer, diagnoseår), kliniske 
data (debutsymptomer, diagnostisk prosedyre, sykdomsforløp, familiær opphopning og 
klinisk status inkludert livskvalitet) samt behandlingsdata (preparattyper og doser). I BOAS 
lagres en eller flere blodprøver og i noen tilfeller andre biologiske prøver som spytt, urin, 
vevsvæske og en avføringsprøve. 

Hva er formålet med register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer 

Hensikten med ROAS og BOAS er å drive pasientnær forskning på organ-spesifikke 
autoimmune sykdommer. Hensikten er å: 

- Forstå hvorfor organ-spesifikke autoimmune sykdommer oppstår 

- Finne bedre diagnostiske metoder 

- Etablere ny og forbedret behandling, ideelt behandling som kan hindre  

utviklingen av disse sykdommene 

- Bedre oppfølgingen av pasientene 
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- Spre kunnskap om sykdommene til pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig 

Opplysningene og biobankprøvene vil bli benyttet til å studere alt fra forekomst og 
livskvalitet til analyser av arvelige faktorer, immunsystemet og hormoner. 

Samtykkets omfang og dine rettigheter 

Ved å signere samtykkeerklæringen aksepterer du at opplysninger og eventuelt 
prøvemateriale kan benyttes til forskning innen feltet organ-spesifikke autoimmune 
sykdommer. I tillegg kan du bli spurt om å besvare spørreskjemaer og delta på 
oppfølgingstiltak for å samle inn ytterligere opplysninger. Det kan også bli aktuelt å innhente 
relevante opplysninger om deg fra andre offentlige helseregistre ved behov. 

Eventuelle prøver og informasjonen som registreres om deg vil bli behandlet konfidensielt 
og bli brukt til forskning innen organ-spesifikke autoimmune sykdommer. Alle opplysningene 
vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 
opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. 
Det vil ikke være mulig å identifisere deg i forskningsresultatene når disse publiseres.  

Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre 
rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker 
tilbake samtykket, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre 
opplysningene allerede er inngått i analyser, er brukt i vitenskapelige publikasjoner, eller er 
innsamlet i forbindelse med legemiddelutprøving.  

Forskning skjer i nært samarbied med forskere ved de andre helseforetakene og 
universitetene i Norge og til samarbeidspartnere i utlandet. Dette kan være land med lover 
som ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning. Imidlertid vil enhver utlevering av 
opplysninger til samarbeidende forskere vil bli lagt frem for Regional etisk komite. 

Ytterligere informasjon 

Du vil få jevnlig informasjon om forskningsprosjekter som er omfattet av dette samtykket på 
http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar.  

Har du spørsmål tilknyttet forskningsvirksomheten, kontakt: 

 

Eystein Husebye     Kristian Løvås 

Professor, overlege dr med     Overlege, førsteamanuensis, dr med 

Tel 55973078/5000      Tel 55977996/5000  

eyhu@helse-bergen.no    kral@helse-bergen.no 
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Skjema for samtykke til forskning  

- Voksne over 16 (ev. 18) år 

 

Forskningsområde 

Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer 

Prosjektnummer 

047/96 

Prosjektleders navn 

Eystein S. Husebye 
Klinikk/avdeling 

Medisinsk avdeling, Haukeland 
universitetssykehus 

 

All forskningsdeltakelse er frivillig. Dersom du ønsker å delta, undertegner du denne 
samtykkeerklæringen. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere når som helst og uten å 
oppgi noen grunn, trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. 
Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål om forskningen, kan du kontakte 
prosjektleder.  
 

 

Jeg er villig til at opplysninger om meg reistreres i ROAS og brukes i forskning innen organ-
spesifikke autoimmune sykdommer.  Ja [   ],  Nei [   ] 

 

Jeg er villig til at prøver lagres i BOAS og brukes i forskning innen organ-spesifikke 
autoimmune sykdommer.  Ja [   ],  Nei [   ] 

 

Navn med blokkbokstaver 

 

 

 

Fødselsnummer (11 siffer) 

 

Dato 

 

 

 

Underskrift 
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Fylles ut av representant for forskningsområdet 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om forskningsområdet: Organ-spesifikke autoimmune 
sykdommer. 

 

Dato 

 

 

 

Underskrift Brukerkode (4-tegnskode) 
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Skjema for samtykke til forskning 
- Ungdom mellom 12 og 16 år 

OBS: Nytt samtykke må innhentes når ungdommen er 16 år 

Forskningsområde 

Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer 

Prosjektnummer 

047/96 

Prosjektleders navn 

Eystein S. Husebye 
Klinikk/avdeling 

Medisinsk avdeling, Haukeland 
universitetssykehus 

 

All forskningsdeltakelse er frivillig. Dersom du ønsker å delta, undertegner du denne 
samtykkeerklæringen. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere når som helst og uten å 
oppgi noen grunn, trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. 
Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål om forskningen, kan du kontakte 
prosjektleder.  
 

 

Jeg er villig til at opplysninger om meg reistreres i ROAS og brukes i forskning innen organ-
spesifikke autoimmune sykdommer.  Ja [   ],  Nei [   ] 

 

Jeg er villig til at prøver lagres i BOAS og brukes i forskning innen organ-spesifikke 
autoimmune sykdommer.  Ja [   ],  Nei [   ] 

 

Navn med blokkbokstaver 

 

 

 

Fødselsnummer (11 siffer) 

 

Dato 

 

 

 

Underskrift 
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Foresatte skal være informert og samtykke til deltakelse i forskning for ungdom over 12 år, 
med mindre pasienten av forhold som bør respekteres, ønsker noe annet. 

 

Dato 

 

 

 

Foresattes underskrift Rolle (mor/far/verge) 

 

Fylles ut av representant for forskningsområdet 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om forskningsområdet: Organ-spesifikke autoimmune 
sykdommer 

 

Dato 

 

 

 

Underskrift Brukerkode (4-tegnskode) 

 

Eventuelle kommentarer: 
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Skjema for samtykke til forskning 
- Barn under 12 år 

OBS: Nytt samtykke må innhentes når barnet er 16 år 

Forskningsområde 

Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer 

Prosjektnummer 

047/96 

Prosjektleders navn 

Eystein S. Husebye 
Klinikk/avdeling 

Medisinsk avdeling, Haukeland 
universitetssykehus 

 

All forskningsdeltakelse er frivillig. Dersom du ønsker å delta, undertegner du denne 
samtykkeerklæringen. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere når som helst og uten å 
oppgi noen grunn, trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. 
Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål om forskningen, kan du kontakte 
prosjektleder.  
 

 

Jeg er villig til at opplysninger om meg reistreres i ROAS og brukes i forskning innen organ-
spesifikke autoimmune sykdommer.  Ja [   ],  Nei [   ] 

 

Jeg er villig til at prøver lagres i BOAS og brukes i forskning innen organ-spesifikke 
autoimmune sykdommer.  Ja [   ],  Nei [   ] 

 

Barnets navn med blokkbokstaver 

 

 

 

Barnets fødselsnummer (11 siffer) 

 

Dato 

 

 

 

Foresattes underskrift Rolle (mor/far/verge) 
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Fylles ut av representant for forskningsområdet 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om forskningsområdet: Organ-spesifikke autoimmune 
sykdommer. 

 

Dato 

 

 

 

Underskrift Brukerkode (4-tegnskode) 

 

Eventuelle kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


