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VIL DU DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET 
COVID-19 OG HUDSYKDOM? 

FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR DU BLIR SPURT 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor leger i Norge ønsker å bidra med informasjon om 

hvordan infeksjon med COVID-19 påvirker personer som har hudsykdom. Dette inkluderer studier av hvilke 

hudforandringer man kan se ved COVID-19 infeksjon og hvordan pågående behandling av hudsykdom påvirker utfallet 

av en eventuell infeksjon med COVID-19. Denne kunnskapen kan bidra til at vi kan gi bedre råd angående behandling av 

hudsykdommer under og i etterkant av pandemien.    

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG? 

Prosjektet er en del av et internasjonalt samarbeid mellom leger og forskere globalt. Studiene ledes av hudleger og 

forskere ved St. John’s Institute of Dermatology og King’s College London, London, UK, Trinity College Dublin, Dublin, 

Ireland, UK, og Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA. De har etablert tre web-baserte databaser for 

registrering av opplysninger: 1) PsoProtect (www.psoprotect.org), 2) SECURE-AD (www.covidderm.org), og 3) 

Dermatologic Manifestation of COVID-19 (www.aad.org/covidregistry).  

Vi ønsker å registrere anonymiserte opplysninger om deg i disse registrene. Opplysningene inkluderer alder, kjønn, 

etnisitet, kroppsmasseindeks (KMI), hvilke sykdommer du har (diagnoser) og medikamenter. Vi vil videre registrere om 

du har symptomer på COVID-19, om du har gjennomgått infeksjon med COVID-19, og i så fall, eventuell behandling og 

utfall av COVID-19 infeksjon.  

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Fordelene ved å delta i studien er at du bidrar til å øke kunnskapsnivået om COVID-19 og hudsykdommer, og at dette 

kan bidra til å forbedre forebygging, diagnostikk og behandling av sykdommene. Ut over det at du bruker litt av din tid 

kan vi ikke se at prosjektet vil ha noen ulemper for deg. 

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE DITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Du kan 

når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg 

eller din behandling hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det 

ikke forskes videre på dine helseopplysninger. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, 

kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon på siste side). 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?  

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges 

brukt til 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. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt 

personvernombud. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare 

opplysninger (=kodede opplysninger). Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av 

kontrollhensyn. 
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DELING AV OPPLYSNINGER OG OVERFØRING TIL UTLANDET  

Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at de registrerte opplysningene om deg legges inn i de web-baserte 

databasene som er nevnt over, og at opplysningene lagres frem til 2025. De registrerte opplysningene vil utleveres til 

utlandet som ledd i forskningssamarbeid og publisering. Dette inkluderer land i EU/EØS og USA, men også andre land 

kan være aktuelle. Dette kan være land med lover som ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning, men 

prosjektleder vil sikre at dine opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.  

FORSIKRING 

Som deltaker i prosjektet er du dekket av forsikring gjennom Lov om erstatning ved pasientskader mv. 

(pasientskadeloven).  

GODKJENNINGER 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent 

prosjektet (saksnummer 152405).  

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte lege Mari Løset, tlf. 

90799117, mari.loset@ntnu.no.  Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte 

personvernombudet ved institusjonen: Sevian Stenvig, St. Olavs Hospital (Sevian.Stenvig@stolav.no). Datatilsynets e-

postadresse er postkasse@datatilsynet.no. 

 

JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER BRUKES 
SLIK DET ER BESKREVET 

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 
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DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET 
COVID-19 OG HUDSYKDOM 

FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR FORESATTE BLIR SPURT 

Dette er et spørsmål til deg om ditt barn kan delta i et forskningsprosjekt hvor leger i Norge ønsker å bidra med 

informasjon om hvordan infeksjon med COVID-19 påvirker personer med hudsykdom. Dette inkluderer studier av hvilke 
hudforandringer man kan se ved COVID-19 infeksjon og hvordan pågående behandling av hudsykdom påvirker utfallet 

av en eventuell infeksjon med COVID-19. Denne kunnskapen kan bidra til at vi kan gi bedre råd angående behandling av 
hudsykdommer under og i etterkant av pandemien.    

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DITT BARN? 

Prosjektet er en del av et internasjonalt samarbeid mellom leger og forskere globalt. Studiene ledes av hudleger og 
forskere ved St. John’s Institute of Dermatology og King’s College London, London, UK, Trinity College Dublin, Dublin, 

Ireland, UK, og Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA. De har etablert tre web-baserte databaser for 
registrering av opplysninger: 1) PsoProtect (www.psoprotect.org), 2) SECURE-AD (www.covidderm.org), og 3) 

Dermatologic Manifestation of COVID-19 (www.aad.org/covidregistry).  

Vi ønsker å registrere anonymiserte opplysninger om ditt barn i disse registrene. Opplysningene inkluderer alder, kjønn, 
etnisitet, kroppsmasseindeks (KMI), hvilke sykdommer barnet har (diagnoser) og medikamenter barnet ditt får eller har 

fått tidligere. Vi vil videre registrere om barnet ditt har symptomer på COVID-19, om barnet har gjennomgått infeksjon 
med COVID-19, og i så fall, eventuell behandling og utfall av COVID-19 infeksjon.  

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Fordelene ved å delta i studien er at dere bidrar til å øke kunnskapsnivået om COVID-19 og hudsykdommer, og at dette 
kan gi bedre forebygging, diagnostikk og behandling av sykdommene. Ut over det at du bruker litt av din og barnet ditt 

sin tid kan vi ikke se at prosjektet vil ha noen ulemper for dere. 

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom dere ønsker at barnet deltar, undertegnes samtykkeerklæringen på siste side. 

Dere kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for 
dere hvis dere ikke vil delta eller senere velger å trekke dere.  Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes 

videre på barnet ditt sine helseopplysninger. Dersom dere senere ønsker å trekke dere eller har spørsmål til prosjektet, 
kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon på siste side). 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM BARNET?  

Opplysningene som registreres om barnet ditt skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og 
planlegges brukt til 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 barnet ditt 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. Du kan klage på behandlingen av barnets opplysninger til Datatilsynet og institusjonen 
sitt personvernombud. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennbare opplysninger (=kodede opplysninger). Opplysningene om barnet ditt vil bli oppbevart i fem år etter 

prosjektslutt av kontrollhensyn. 
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DELING AV OPPLYSNINGER OG OVERFØRING TIL UTLANDET  

Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at de registrerte opplysningene om barnet ditt legges inn i de web-baserte 
databasene som er nevnt over, og at opplysningene lagres frem til 2025. De registrerte opplysningene vil utleveres til 

utlandet som ledd i forskningssamarbeid og publisering. Dette inkluderer land i EU/EØS og USA, men også andre land 
kan være aktuelle. Dette kan være land med lover som ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning, men 

prosjektleder vil sikre at dine opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.  

FORSIKRING 

Som deltaker i prosjektet er barnet ditt dekket av forsikring gjennom Lov om erstatning ved pasientskader mv. 
(pasientskadeloven).  

GODKJENNINGER 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent 
prosjektet (saksnummer 152405). 

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke barnet ditt fra deltakelse, kan du kontakte lege Mari Løset, 
tlf. 90799117, mari.loset@ntnu.no. Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte 

personvernombudet ved institusjonen: Sevian Stenvig, St. Olavs Hospital (Sevian.Stenvig@stolav.no). Datatilsynets e-
postadresse er postkasse@datatilsynet.no.  

 

Som foresatte til_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Fullt navn) samtykker vi til at hun/han kan delta i prosjektet 

 

Sted og dato Foresattes signatur 

 

 

 

 Foresattes navn med trykte bokstaver 

 

 

Sted og dato Foresattes signatur 

 

 

 

 Foresattes navn med trykte bokstaver 
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INFORMASJONSSKRIV TIL BARN/UNGDOM 12-16 (- 18) ÅR:  

VIL DU DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET 
KORONAVIRUS (COVID-19) OG HUDSYKDOM? 

BAKGRUNN OG HENSIKT 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor leger i Norge ønsker å bidra med informasjon 
om hvordan infeksjon med koronavirus (COVID-19) påvirker barn, ungdommer og voksne som har hudsykdom. 
Vi lurer på om koronavirus kan gi forandringer i huden. Vi lurer også på om medisiner mot hudsykdom betyr noe 
for hvordan det er å bli syk med koronavirus. Vi håper at prosjektet kan hjelpe oss til å gi gode råd om behandling 
av hudsykdommer under utbruddet med koronavirus. 

HVA INNEBÆRER STUDIEN? 

I dette prosjektet samarbeider vi med forskere og leger i hele verden. Prosjektet ledes av hudleger i Storbritannia 
og USA. De har laget flere skjema på internett hvor vi kan legge inn informasjon: 
1) PsoProtect (www.psoprotect.org), 2) SECURE-AD (www.covidderm.org), og 3) Dermatologic Manifestation of 
COVID-19 (www.aad.org/covidregistry).  

Dersom du har lyst til å være med i studien vil vi legge inn hvor gammel du er, ditt kjønn, hvor du kommer fra, 
hvor mye du veier og hvor høy du er, hvilke sykdommer du har og hvilke medisiner du eventuelt tar. Vi vil også 
legge inn om du har hatt noen tegn til infeksjon med koronavirus. Hvis du har vært syk med koronavirus, vil vi 
legge inn hvordan det gikk med deg under og etter at du var syk.  

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Fordelene ved å delta i prosjektet er at du kan hjelpe oss med å finne ut mer om hudsykdom og koronavirus. Vi 
tror ikke at dette prosjektet vil føre til noen ulemper for deg.  

HVA SKJER MED PRØVENE OG INFORMASJONEN OM DEG?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes i dette prosjektet. Alle opplysningene vil bli behandlet 
uten navn og fødselsnummer eller andre opplysninger som kan fortelle andre at de kommer fra deg. Vi vil lagre 
opplysningene om deg i fem år etter at prosjektet er slutt før vi sletter dem. 

DELTAKELSE 

Det er frivillig å delta i prosjektet og du kan når som helst og uten å forklare mer si til oss at du ikke vil være med 
lenger. I så fall kan du kontakte lege Mari Løset på telefon 90799117 eller på e-post adresse: mari.loset@ntnu.no.  
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INFORMASJONSSKRIV TIL BARN UNDER 12 ÅR 

VIL DU DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET 
KORONAVIRUS OG HUDSYKDOM? 

HVORFOR BLIR DU SPURT OM Å VÆRE MED? 

Det er mye vi ikke vet om hvordan koronavirus påvirker kroppen vår og vi har derfor startet et prosjekt hvor vi 
vil finne ut mer om dette. Vi lurer nå på om du vil delta i forskningsprosjektet vårt hvor vi ønsker å finne ut mer 
om koronavirus og hudsykdom. Da kan vi kanskje gjøre behandlingen av koronavirus og hudsykdom bedre.  

HVA VIL SKJE DERSOM DU DELTAR? 

Hvis du deltar i prosjektet vil vi legge inn noen opplysninger om deg på et sikkert sted på internett hvor kun 
forskere kan se det. Blant annet vil vi legge inn informasjon om hvor gammel du er, hvilke sykdommer du har, 
og hvis du tar noen medisiner, hvilke medisiner du tar. Det er kun legen som legger inn informasjonen som vet 
hvem du er.  

HVA VIL SKJE DERSOM DU IKKE DELTAR? 

Du kan velge helt selv om du vil si ja eller nei til å være med på denne studien. 


