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Prosjektleders prosjektomtale Langtidssykmeldte pasienter med sammensatte 
lidelser der ordinært behandlingstilbud ikke har 
ført til gjenopprettelse av arbeidsevne tilbys en 
spesialisert arbeidsrettet rehabilitering. 
Multimodale målinger (genotype, stresshormon, 
fysisk kondisjon, samt spesialisert medisinsk, 
psykologisk, arbeidsrelatert og fysikalsk 
diagnostikk) gjøres før, under og etter 
oppholdet. Datainnsamling foretas gjennom et 
webbasert selvrapporteringsverktøy samt ved 
innhenting av registerdata fra NAV. Studien tar 
sikte på å belyse på hvilken måte biologiske 
(somatisk-medisinske), psykologiske og sosiale 
(inklusive arbeidsrelaterte) faktorer påvirker 
behandlingsprognose og bidrar til 
opprettholdelse av lidelsen og sykefraværet. 
Effekten på tilbakeføring til arbeid gjennom 
systematisk oppfølging av pasient, NAV, 
fastlege og eventuell arbeidsgiver etter 
oppholdet skal evalueres via et randomisert 
oppfølgingsløp. Det primære utfallsmålet vil 
være tilbakeføring til arbeid/arbeidsrettet 
aktivitet.  

Nye helseopplysninger Ja 



Spesifiser hvilke typer helseopplysninger Pasienten svarer på webbasert spørreskjema før, 
underveis og etter behandling. Dette er designet 
for både klinisk og vitenskapelig bruk for 
utredning og behandling av pasienter med 
kroniske smerter og kronisk 
utmattelsessyndrom. Verktøyet inkluderer flere 
validerte spørreskjema: a. NOSF-MISS 
(inklusive SF-36) Er utviklet av Norsk 
smerteforening og tilfredsstiller kriterier i 
IMMPACT guidelines vedrørende kliniske 
smertestudier og utfallsmål. NOSF-MISS er et 
minimumsskjema og ASSL har derfor valgt å 
supplere med gjenværende spørsmål fra SF-36 
samt spørsmål 25-27, 30-31 og 32-28 fra 
smerte-HUNT skjemaet. b. Andre psykososiale 
kartleggingsinstrumenter: -The psychosocial 
assessment instrument ( PAI ). -Insomnia 
severity index. -The pain catastrophising scale. -
Fear-avoidance beliefs questionnaire ( FABQ). -
The symptom interpretation questionnaire. c. 
PGIC: Patient’s Global Impression of Change. 
Dette vil benyttes for å måle pasienters egen 
mening om deres almenne status og 
smertestatus. Dette måles på en syvpunkts skala 
fra "mye bedre” til "mye verre". d.Opplysninger 
etter endt behandling: Blir fylt ut av 
behandlingsansvarlig lege etter avsluttet 
behandling ved HHF og opplysninger hentes ut 
fra elektrisk pasientjournal. I skjemaet inngår 
diagnose (ICD-10), antall uker pasienten har 
hatt oppfølging ved HHF, hvilke fagpersoner 
som har inngått i behandlingen og antall timer 
hos den enkelte fagperson, eventuell forekomst 
av diagnostisert psykisk komorbiditet, samt 
bruk av vanedannende medikasjon. e. 
Informasjon om inntektssikring via NAV 
ytelser: Pasientene som samtykker til å delta i 
studien, gir tillatelse til at det hentes 
informasjon fra NAV registeret FD trygd om 
inntektssikring via NAV ytelser. Det hentes da 
informasjon fra de siste tre årene før inklusjon i 
studien, og frem til fem år etter endt opphold. I 
denne forbindelse opprettes det et register over 
inkluderte pasienter som har samtykket til dette. 
Registeret opprettes på en datamaskin som ikke 
er koblet til internett. Relevant data om sosiale 
tjenester blir hentet fra FD trygd og 
avidentifisert. Kobling/avidentifisering skjer 
gjennom SSB og koblingsnøkkelen vil ligge hos 
SSB. I utredning ved mottaksenheten vil 
behandlere fylle ut klinisk informasjon som 
også inngår i studien: a.Manualisert fysisk 
utredning hos fysioterapeut: *Fysisk kondisjon 
(indirekte O2 opptak) blir målt ved å bruke 



c. Forskningsmetode 

Åstrands test som er en submaksimal aerob 
kondisjonstest (benytter ergometersykkel). 
*Fleksibilitet og Avspenningsevne måles ved 
standariserte enkeltundersøkelser fra Global 
fysioterapi metode GFM-52, *Pasientene 
undersøkes for tender points for diagnostisering 
av sensitivisert muskelsmertesyndrom 
(fibromyalgi). *6 minutt gangtest. En 
submaksimal test som tas både pre og post 
opphold er mye brukt i forskning og 
rehabilitering. Den gir uttrykk for funksjonell 
fysisk kapasitet (Du et al. 2009) *Maksimal 
voluntær isometrisk kontraksjon (Fimland et al. 
2009). En maksimal test av kraftutvikling i 
knestrekkerne som er vanlig innen forskning og 
rehabilitering. Tas pre og post opphold. Før 
testen gjennomføres gradvis oppvarming. 
b.Standarisert utredning til lege: -opplysninger 
om nåværende diagnoser -medisinopplysninger 
gitt av pasient -somatisk komorbiditet -
prioriteringskategori ut ifra prioriteringsveileder 
-generelle smertespørsmål -
DIRE :Skåringsskjemaet vurderer sannsynlighet 
for vellykket langvarig opioidbehandling hos 
pasienter. Skåringen er basert på Diagnosis, 
Intractability, Risk and Efficacy. c. 
Standardisert utredning av akse en lidelser, ICD 
10- til psykolog: -opplysninger om tidligere 
diagnostisert komorbiditet -opplysninger om 
nåværende diagnostisert psykisk komorbiditet.  

Humant biologisk materiale Ja 

Datainnsamling Materialet skal samles inn i prosjektet 

Prosjektet er Kvantitativt 

Intervensjon Ja 

Fysiske inngrep Ja 

Spesifiser Pasientene som inkluderes i studien vil få en 
standardisert oppfølging som skal støtte opp 
under tilbakeføring til arbeid. Pasienten vil ha 
en aktiv rolle i å definere type og omfang av 
oppfølging som vurderes hensiktsmessig. 
Egenvurdering av arbeidsevne skal fulles ut 
underveis i oppholdet/ene, og gjennomgås med 
behandlere, fastlege og NAV. Alle pasientene 
vil motta en multidisiplinær spesialisert 
medisinsk rehabilitering utført av et tverrfaglig 
behandlingsteam. Behandlingen vil i hovedsak 



skje i et gruppeformat med 6-8 pasienter i hver 
gruppe. Hver gruppe vil bli ledet av to 
gruppeterapeuter som vil få faglig veiledning av 
et tverrfaglig spesialistteam bestående av lege, 
psykolog og fysioterapeut. I tillegg vil eksperter 
på fysisk trening og arbeidsrettet rehabilitering 
bli trukket inn i behandlingen der det 
tverrfaglige medisinske teamet vurderer det som 
hensiktsmessig. Selv om den vesentlige delen 
av behandlingen vil skje i gruppe, vil likevel 
behandlingsopplegget være individuelt tilpasset 
den enkelte pasients medisinske tilstand og 
behov. Dette innebærer behov for 
medikamentell behandling, fysikalsk behandling 
og psykologisk behandling. Dette innebærer at 
gruppeterapeutene også får veiledning i hvordan 
de skal forholde seg til hver enkelt pasient. 
Enkelte pasienter med særskilt behov vil også 
motta individuell behandling. 
Behandlingsopplegget vil ha et hovedfokus på 
medisinsk rehabilitering med fokus på 
tilbakeføring til arbeid. Dette innebærer mye 
fokus på trening i arbeidsrelaterte aktiviter. 
Dette omfatter både fysisk aktivitet såvel som 
mentale arbeidsoppgaver som innebærer 
oppmerksomhet, konsentrasjon og 
arbeidshukommelse. Målet med behandlingen 
er å skape en arena hvor pasienten erfarer at 
plagene avtar til tross for opptrapping i mental 
og fysisk aktivitet eller at en er i stand til å 
utføre plagene til tross for plagene. I så måte 
ønsker en å øke pasientens 
mestringskompetanse. Dette gjelder både 
mestring av egen helsetilstand og mestring av 
jobbsituasjon.  

Klinisk undersøkelse Ja 

Spørreskjema Ja 

Faglig og vitenskapelig begrunnelse for valg av 
metode 

Studien er basert på klinisk informasjon gitt 
under utredning og underveis i behandling, samt 
spørreskjema og objektive fysiske målinger. 
Datainnsamlingen gir et stort datamateriale som 
kan føre til slutninger om pasientgruppener -før, 
-underveis og -etter behandling ved 
rehabiliteringsinstisusjonen. Dette særlig med 
tanke på: ENDEPUNKT: Studien har som mål å 
se hvor mange av pasientene som returnerer helt 
eller delvis til jobb og hvor mange som fortsatt 
er sykemeldt etter endt opphold på Hysnes. 
EFFEKTVARIABLER: (a)Hva er effekten av 
medisinsk institusjonell rehabilitering målt før, 
under og etter opphold, med sikte på at 
pasienter kommer tilbake til / eller ut i et 



d. Utvalg 

arbeidsforhold? (b)Kan organisert oppfølging 
og kontakt med lokalt NAV-kontor etter 
rehabiliteringsoppholdet øke muligheten for å 
komme tilbake til jobb? (c)Kan multidisiplinær 
behandling basert på prinsipper fra kognitiv 
terapi bidra til å normalisere utskillelsen av 
kortisol? FORKLARINGSVARIABLER: (a)
Hvilke faktorer hos pasientene kan predikere 
hvem som kommer tilbake i et arbeidsforhold? 
(b)Hvilke psykologiske endringer hos 
pasientene etter opphold på Hysnes kan 
predikere symptombedring og tilbakeføring til 
arbeid? (c)Har noen av pasientgruppene en 
redusert cortisolutskillelse? Og, er det i så fall 
sammenheng mellom døgnkurve av cortisol og 
symptomer som blant annet tretthet? Store deler 
av datamaterialet samles inn via d. Webbasert 
kartleggingsverktøy. Her inngår en rekke 
standardiserte spørreskjema. Pasienter og 
behandlere får brukernavn og passord til 
kartleggingsverktøyet og kan gå inn å svare på 
spørsmål via internett. (for nærmere beskrivelse 
av denne metoden, se protokoll). I tillegg vil 
cortisolprøver tas i form av spyttprøver. 
Genetikk vil analyseres ut ifra blodprøver tatt av 
fullblod. Dette i forhold til om: - Biologiske 
markører som genetikk og cortisol ev. kan være 
prediktorer i forhold til symptom og evt. 
bedring? Det er valgt å lage to ulike 
intervensjoner med randomisering for å se 
effekt av Intervensjon A- opphold på 
rehabiliteringsinstitusjonen i seg selv, opp imot 
Intervensjon B-opphold med oppfølging i 
etterkant (se protokoll for nærmere forklaring).  

Pasienter/klienter Ja 

Spesifiser hvilke pasienter Pasienter henvist til Hysnes Helsefort (HHF) for 
medisinsk rehabilitering med sikte på arbeid vil 
være utgangspunktet for utvalget. Det vil dreie 
seg om pasienter med sammensatte lidelser, 
herunder muskel-skjelett-plager, andre kroniske 
smertetilstander og kronisk utmattelsessyndrom 
(CFS/ME), eventuelt i kombinasjon med lettere 
psykiske lidelser. På en mottakspoliklinikk i 
forkant av oppholdet vil de ble vurdert både for 
inklusjon til rehabiliteringsoppholdet og til 
studien. Inklusjonskriterier i studien er at 
pasientene er i aldersgruppa 20-55 år, er 
motivert for å komme tilbake/holde seg i arbeid, 
har vært sykmeldt i mer enn 8 uker og får 



e. Omfang 

sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, er 
ferdig utredet somatisk, er motivert til 
egeninnsats ut ifra et helhetlig perspektiv som 
innebærer både mental og fysisk rehabilitering, 
har forsøkt rehabilitering i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten med mindre det på et 
tidlig tidspunkt er åpenbart behov for daglig 
intensiv rehabilitering, har god prognose med 
hensyn til å komme i et arbeidsforhold eller -
tiltak innen seks måneder etter intensiv 
medisinsk rehabilitering. Eksklusjonskriterier i 
studien er pasienter med alvorlige psykiske 
plager, ikke er motivert for opphold ved HHF 
(Rissa, Sør-Trøndelag) i flere uker, ikke har 
prøvd rehabilitering på lavere nivå når dette 
synes å kunne gi samme resultat, forventes å 
ikke fungere godt i gruppesammenheng. I 
tillegg gis det ikke tilbud om 
rehabiliteringsopphold til gravide. 

Begrunn valg av pasientgruppe Pasientgruppene koster samfunnet mye 
medtanke på høyt sykefravær. Det er ønskelig 
med klinisk forskning for å øke kunnskapen om 
pasientgruppene. Samtidig som en prøver ut 
ulike intervensjoner for å se hvilke faktorer som 
kan predikere hvem som kan komme tilbake i et 
arbeidsforhold, og å se på hvilke metoder som 
er mest effektive for å lykkes i forhold til dette. 
Aldersgruppen er valgt ut i forhold til 
yrkesaktiv alder, og rett til 
arbeidsavklaringspenger.  

Norge 200 

Redegjør og begrunn prosjektets omfang På en mottakspoliklinikk i forkant av oppholdet 
vil pasientene bli vurdert både for inklusjon til 
rehabiliteringsoppholdet og til studien. Hysnes 
Helsefort HHF vil ta imot pasienter fra 
01.10.10. I løpet av 2011 vil ca 300 pasienter få 
et rehabiliteringstilbud. Det antas at ikke alle 
som får tilbudet vil si ja til å delta i studien, og 
rundt 200 vil dermed være inklusjonsmålet. 

Styrkeberegning 200 pasienter blir inkludert. Hvis man antar at 
50% av de som ikke får systematisk oppfølging 
kommer tilbake i jobb, mens 70% av de som i 
tillegg til rehabiliteringsoppholdet får en 
systematisk oppfølging kommer tilbake i arbeid, 
er dette et forsiktig estimat. Da trengs det 124 i 
hver gruppe (totalt 248) for å oppnå 90% power 
og 93 i hver gruppe for 80% power (alfa 0.05-
tosidig)  



2E. Biobank 

2C. Biobank 

a. 

a. 

Ny spesifikk forskningsbiobank Ja 

Biobankens navn Cortisol og gentesting ved Hysnes helsefort  

Skal det gjøres genetiske undersøkelser av 
biologisk materiale?

Ja 

Redegjør for hvilke genetiske undersøkelser 
som skal gjøres og hva som er begrunnelsen for 
dette

Nyere forskning har vist at pasienter med 
angstlidelser har raskere fryktbetinging og 
langsommere ekstinksjon sammenlignet med 
friske kontroller (Lissek et al., 2005). Nevrale 
funn har vist at amygdala er en kjernestruktur i 
fryktinduksjon, mens prefrontale hjerneområder 
er sentrale i fryktekstinksjon (Lonsdorf et al., 
2009). Atferdsgentetiske studier har vist at 
omtrent en tredjedel av variansen i menneskelig 
fryktbetinging (Hettema et al., 2003) og risikoen 
for å utvikle en angstlidelse (Gordon og Hen, 
2004) kan skyldes genetiske faktorer. 
Polimorfismen 5-HTTLPR, som er lokalisert i 
serotonin-transportgenet, er assosiert med 
amygdala reaktivitet og personlighetstrekket 
nevrotisisme, mens COMTval158met, (som er 
lokalisert i genet som koder catekol-O-
methyltransferase8 dopamindegraderende 
enzym), påvirker prefrontale eksekutive 
funksjoner. I kognitiv behandling av pasienter 
med kroniske smerter, kronisk 
utmattelsessyndrom og andre sammensatte 
lidelser er det vanlig å fokusere på reduksjon av 
katastrofetenkning, gjerne ved å anvende en 
læringsmodell basert på frykt og unngåelse 
gjennom bruk av ulike ekstinksjonparadigmer. I 
tillegg vet vi at pasienter med slike problemer 
også ofte har høy grad av nevrotisime og høy 
grad av komorbide angstlidelser. Assosiasjonen 
mellom 5-HTTLPR polymorfismen og sårbarhet 
i forhold til økt stressrespons og angstlidelser 
som følge av redusert serotonergisk aktivitet er 
robust. Likevel, det eksisterer ikke en komplett 
forståelse av de biologiske og molekylære 
hendelsene som ligger bak denne assosiasjonen 
(Nordquist & Oreland, 2010). Selv om denne 



3. Samtykke og personvern 

a. 

b. 

polymorfismen naturligvis vil være en sentral 
faktor i studien, kan vi ikke utelukke at andre 
nedarvede polymorfismer vil kunne påvirke 
behandlingsprognose og derfor være av 
interesse. Et delmål for studien vil da være å 
undersøke hvorvidt det (1) er høyere forekomst 
av bærere av 5-HTTLPR korte alleler i 
pasientgruppen sammenlignet med tidligere 
populasjonsstudier og (2) om bærere av COMT 
val alleler har dårligere prognose. Det vil også 
være aktuelt å utforske om (3) det er andre 
singulære nukleotide polymorfismer som har 
relevans for behandlingsprognose. Det har så 
vidt vi vet ikke vært undersøkt systematisk 
hvorvidt bærere av 5-HTTLPR korte alleler, 
som utgjør ca. 1/3 av befolkningen, og bærere 
av COMT, har dårligere prognose med hensyn 
til behandling. Dette prosjektet vil i så måte 
være den første systematiske målingen av disse 
genetiske variantene knyttet til en så bred 
pasientgruppe. Genetikk analyseres ut ifra 
fullblodsprøver tatt under oppholdet ved HHF. 
Prøvene oppbevares i låst fryser som tilhører 
forskningsgruppa. Analyser skjer samlet ved St 
Olavs Hospital. Både genotyping i forhold til 5-
HTTLPR og COMval158MET vil innebære at 
individene havner i en av to grupper. Siden 
minst 25- 30 % av pasientene vil havne i en av 
de to gruppene vil et antall på 200 pasienter gi 
høy statistisk styrke til å kunne påvise 
eventuelle signifikante forskjeller. 
Kartleggingen av genotype i dette prosjektet er 
eksplorativ og vil bli gjort etter følgende 
prinsipper: (1) Prosjektet ha en eksplorativ 
tilnærming til undersøkelsen av genetiske 
varianter som hypotetisk sett kan ha en effekt på 
behandlingsprognose. Det er ikke gjort 
koblinger mellom de mest aktuelle genetiske 
variantene og alvorlige somatiske lidelser. Med 
dette som utgangspunkt vil det derfor (2) ikke 
bli gitt genetisk veiledning til pasientene. 
Dersom pasientene spesifikt ber om en 
redegjørelse, vil det bli gitt en forklaring på 
hvilke genetiske varianter vi måler, og hvorfor 
disse variantene kan hypotetisk sett kobles til 
behandlingsprognose.  



c. 

4. Etisk vurdering av fordeler og ulemper 

a. Fordeler 

Samtykke innhentes Ja 

For hvilke data skal samtykke innhentes? Alle 

Spesifikt informert aktivt skriftlig samtykke Ja 

Redegjør for tiltak for å sikre et informert og 
fritt samtykke og begrunn eventuelle avvik fra 
anbefalte prosedyrer

Pasienter blir informert om studien ved inntaktil 
mottakspoliklinikken. Skrivet blir sendt ut ved 
informasjon om timer, og pasienten vil dermed 
få mulighet til å tenke over eventuell deltakelse 
før oppmøte på mottaksenheten. Her får de 
mulighet til å stille spørsmål ved første 
legekonsultasjon før de leverer skriftlig 
undertegnet samtykke.  

Den enkelte prosjektdeltaker Ja 

Angi hvilke fordeler Dersom pasienten har et vellykket 
rehabiliteringsopphold er det sannsynlig å tro at 
han/hun vil få en bedring av funksjon og 
arbeidsevne.  

Grupper av personer Ja 

Angi hvilke grupper De ulike pasientgruppene som tilbys 
arbeidsretta rehabilitering: Pasienter med 
sammensatte lidelser, herunder muskel-
skjelettplager, andre kroniske smertetilstander 
og kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME), 
eventuelt i kombinasjon med lettere psykiske 
lidelser.  

Angi hvilke fordeler Pasientgruppene vil tjene på studiens søkelys, 
da økt oppmerksomhet rundt deres behov og 
muligheter for bedring kan hjelpe flere i samme 
situasjon.  

Samfunnet Ja 

Angi hvilke fordeler Dersom rehabiliteringsoppholdet lykkes for 
pasientene vil dette kunne føre til lavere 
sykefravær i befolkningen, og dermed ha en 
samfunnsøkonomisk gevinst.  

Vitenskapen Ja 

Angi hvilke fordeler Kunnskap om pasientgrupper ut ifra 
standardiserte spørreskjema og fysiske 



b. Ulemper 

c. Tiltak 

d. Forsvarlighet 

målinger.  

Den enkelte prosjektdeltaker Ja 

Angi hvilke ulemper Ulempen for den enkelte prosjektdeltaker er å 
gjennomgå randomisering med to ulike 
utfallsmål. Intervensjon A vil få tilbud om kun 
opphold på HHF, mens Intervensjon B vil få 
tilbud om opphold på HHF i tillegg til 
oppfølging i etterkant med utvidet samarbeid 
med fastlege og NAV-kontor. Det er mulig 
prosjektdeltakeren håper på mest mulig 
oppfølging, og da ser det som en ulempe å bli 
randomsiert til Intervensjon A.  

Redegjør for særlige tiltak for å ivareta og 
beskytte deltakere i forskningsprosjektet

Pasientene i prosjektet er nøye utvalgt etter 
inntakssamtaler og utredning ved 
mottakspoliklinikken. Pasientene vil få god 
oppfølging, har muligheter til å stille spørsmål 
til behandlere og forskere underveis i studien og 
kan trekke seg underveis uten at dette vil ha 
noen innvirkning på oppholdet ved 
rehabiliteringsinstitusjonen. Dersom pasientene 
har problemer med webbasert kartlegging, kan 
de få hjelp til dette.  

Redegjør for din avveining mellom fordeler og 
ulemper og gi din begrunnelse for hvorfor du 
mener det er forsvarlig å gjennomføre prosjektet

Randomisering til Intervensjon B vil innebære 
et utvidet tilbud til pasientene i form av 
oppfølging i etterkant av 
rehabiliteringsoppholdet. Allikevel legges det 
mye arbeid i å gjøre selve 
rehabiliteringsoppholdet optimalt, og godt 
tilrettelagt med tanke på informasjon og kontakt 
med henviser og eventuelt andre aktører i 
primærhelsetjenesten og NAV. Begge 
oppfølgingstiltakene henimot pasientens lokale 
NAV-kontor vil være mer intensiv enn det som 
er vanlig ved innleggelse ved en medisinsk 
rehabiliteringsklinikk. Forskjellen ligger i om en 
dialog over tid vil fremme tilbakeføring til 
arbeid eller ikke. Tilbudet i Intervensjon B er 
derfor et godt tilbud og likestillt det tilbudet 
som andre rehabiliteringsinstitusjoner i Norge 
gir, og derfor anses det ikke som uetisk at de to 
intervensjonene har ulik oppfølging av 



5. Sikkerhet, interesser og publisering 

a. Personidentifiserbare opplysninger 

b. Internkontroll og sikkerhet 

c. Forsikringsdekning for deltakere 

pasientene.  

Opplysninger som registreres i prosjektet er 
direkte personidentifserbare

Ja 

Navn, adresse og eller fødselsdato Ja 

11-sifret fødselsnummer Ja 

Opplysninger som registreres i prosjektet er 
indirekte personidentifiserbare

Ja 

Avidentifiserte Ja 

Systematisk reidentifiserbare Ja 

Andre sensitive opplysninger enn helseforhold Ja 

Hvilke sensitive opplysninger? Informasjon om inntektssikring via NAV 
ytelser: Pasientene som samtykker til å delta i 
studien, gir tillatelse til at det hentes 
informasjon fra NAV registeret FD trygd om 
inntektssikring via NAV ytelser. Det hentes da 
informasjon fra de siste tre årene før inklusjon i 
studien, og frem til fem år etter endt opphold. I 
denne forbindelse opprettes det et register over 
inkluderte pasienter som har samtykket til dette. 
Registeret opprettes på en datamaskin som ikke 
er koblet til internett. Relevant data om sosiale 
tjenester blir hentet fra FD trygd og 
avidentifisert. Kobling/avidentifisering skjer 
gjennom SSB og koblingsnøkkelen vil ligge hos 
SSB.  

Opplysninger om tredjeperson Ja 

Annen oppbevaringsmåte Ja 

Redegjør for annen oppbevaringsmåte Via webbasert kartleggingsverktøy, levert av 
CheckWare as (Se protokoll).  

Passordbeskyttet oppbevaring Ja 

Redegjør nærmere for hvordan 
personidentifiserbare opplysninger er beskyttet 
mot innsyn fra uvedkommende

Opplysninger oppbevares i låste arkivskap.  



d. Vurdering av andre instanser 

e. Interesser 

f. Publisering 

g. Offentlig innsyn 

h. Tidsramme 

6. Vedlegg 

1. kartleggingspakke psykometri.pdf - Spørreskjema - 03.09.10  
2. Svar til REK vedtak av 01.07.10.doc - Øvrige vedlegg - 03.09.10  
3. Infoskriv HYSNES 03.09.10.doc - Forespørsel om deltakelse - 03.09.10  
4. Protokoll HYSNES-3 09 10-endelig.doc - Forskningsprotokoll - 03.09.10  
5. Vedtaksbrev rek.pdf - Vedtaksbrev fra rek 01.07.10 - 03.09.10  

7. Ansvarserklæring 

a. 

Pasientskadeerstatningsloven Ja 

Egen institusjon Ja 

Finansieringskilder St.Olavs Hospital 

Godtgjøring til institusjon  

Honorar prosjektleder/-medarbeidere  

Kompensasjon for forskningsdeltakere  

Eventuelle interessekonflikter for prosjektleder/-
medarbeidere

Ingen 

Redegjør for hvordan resultatene skal gjøres 
offentlig tilgjengelig

Punlisere artikler i nasjonale og internasjonale 
tidsskrift. 

Prosjektstart dato 01.10.2010 

Prosjektslutt dato 31.12.2017 

Etter prosjektslutt skal datamaterialet 
avidentifiseres

Ja 

Redegjør nærmere for håndtering av data etter 
prosjektslutt

Avidentifiserte data oppbevares i 5 år etter 
prosjektslutt, og destrueres etter 10 år.  



Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i 
henhold til gjeldende lover, forskrifter og 
retningslinjer

Ja 

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i 
samsvar med opplysninger gitt i denne 
søknaden

Ja 

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i 
samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning 
gitt av REK eller andre instanser

Ja 


