30. april 2020

INFORMASJON OM AT HELSEOPPLYSNINGER FRA
DEG VIL BLI BRUKT I ET FORSKNINGSPROSJEKT
DERSOM DU IKKE RESERVERER DEG
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent forskningsprosjektet
«Yrkesdykking og helse – en populasjonsbasert studie», 108844. REK har gitt dispensasjon fra
regelen om å innhente aktivt samtykke, men du har rett til å bestemme at du ikke vil delta. Dersom
du ikke vil at opplysninger om deg skal brukes i prosjektet, må du aktivt reservere deg innen 4 uker.
HVORFOR VI ØNSKER Å BRUKE HELSEOPPLYSNINGER FRA DEG
Formålet med forskningsprosjektet er å utvikle kunnskap som kan trygge helse og sikkerhet hos
fremtidige yrkesdykkere. Dette vil vi gjøre ved å sammenlikne forekomst av sykelighet hos tidligere
yrkesdykkere med befolkningen for øvrig. Aktuelle deltakere i studien omfatter personer som var
registrert som yrkesdykkere i tidsrommet 1980-2011 i Arbeidstilsynets dykkersertifikatdatabase,
eller som var registrert som yrkesdykker av Petroleumstilsynet før 1990.
HVA INNEBÆRER DETTE FOR DEG?
I prosjektet vil vi innhente opplysninger om deg fra nasjonale registre som omfatter bruk av
helsetjenester, medikamentbruk, arbeidsuførhet og lidelse i form av artrose i store ledd. De aktuelle
registrene er Reseptregisteret, FD-trygd, Norsk pasientregister (NPR), KUHR-HELFO og Nasjonalt
register for leddproteser.
FRIVILLIG DELTAKELSE
Dersom du aksepterer at dine helseopplysninger brukes som beskrevet over, trenger du ikke
foreta deg noe.
Dersom du ikke aksepterer at dine helseopplysninger brukes som beskrevet over, må du reservere
deg innen fire uker. Det gjør du ved å ringe eller sende en epost til Yrkesmedisinsk avdeling,
Haukeland universitetssjukehus ved prosjektleder Stein Håkon Låstad Lygre. Se avsnittet om
kontaktinformasjon. Dersom du ikke reserverer deg nå, kan du likevel når som helst og uten å oppgi
noen grunn ta kontakt for å trekke dine opplysninger fra prosjektet. Da kan du kontakte prosjektet
på samme måte.
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
Dersom du senere vil trekke tilbake din deltakelse vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger. Du kan også kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes eller utleveres innen
30 dager. Adgangen til å kreve sletting eller utlevering gjelder ikke dersom opplysningene er
anonymisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte
analyser.

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?
Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i dette skrivet, og
planlegges brukt til og med 2025. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter
godkjenning fra REK og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som
er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du
har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.
Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende
opplysninger (=kodede opplysninger). Det er kun prosjektleder Stein Håkon Låstad Lygre og
prosjektmedarbeidere som har tilgang til denne listen.
Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn.

KONTAKTOPPLYSNINGER
Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å reservere deg, kan du ta kontakt med
prosjektleder Stein Håkon Låstad Lygre (tlf. 5597 3875, stein.lygre@helse-bergen.no).
Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved
institusjonen: personvernombudet@helse-bergen.no .

