
   

 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 Forskrivning av legemidler i barne-

ungdomspsykiatri?  
 

 

I dette skrivet gir vi deg informasjon om formålet med prosjektet og hva deltakelse vil innebære for 

deg. 

 

Det vil ikke spørres om navn eller liknende som kan benyttes for å identifisere deltakeren.  

 

Formål 

Formålet med prosjektet er å kartlegge forskrivningspraksis av psykofarmaka innenfor barne- 

ungdomspsykiatrien i Norge. Det vil undersøkes hvilke medikamenter som velges for ulike 

tilstandsbilder i barne- og ungdomspsykiatri, og hvilke kilder forskriver benytter for å begrunne 

behandlingsvalg. Det skal undersøkes om det er regionale forskjeller på forskrivningspraksis. 

 

Studien inngår i en masteroppgave på farmasistudiet ved Universitetet i Bergen. Oppgaven skal 

undersøke generell forskrivningspraksis, med fokus på forskrivning av off-label og uregistrerte 

legemidler. Det undersøkes om det er regionale forskjeller for å ev. fange opp ulik 

forskrivningspraksis nasjonalt.  

 

Dine svar vil gi verdifull innsikt i hvilke legemidler som forskrives i BUP, og hvilke kilder som 

benyttes for å støtte opp under behandlingsvalg. Ved å delta i studien bidrar du til verdifull 

informasjon som kan føre til videre forskning for å sikre at barn og ungdom får mest mulig optimal 

behandling basert på god dokumentasjon.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Bergen er ansvarlig for prosjektet. 

 

Studien utføres i samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus på initiativ av Nasjonalt 

kompetansenettverk for legemidler til barn.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

 

Spørreskjemaet sendes ut til alle barne-ungdomspsykiatere og leger under spesialisering innenfor 

barne-ungdomspsykiatri, med utgangspunkt i medlemmene av norsk barne- ungdomspsykiatrisk 

forening.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et elektronisk spørreskjema. Det vil ta 

deg ca. 20-25 minutter. 

 

 



   

Det er frivillig å delta 

 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst velge å avslutte 

spørreskjemaet. Alle dine svar vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg 

hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Når spørreskjemaet er sendt inn er det ikke 

mulig å gjøre endringer eller slette svar siden dine svar ikke er sporbare tilbake til deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil kun bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 

Kun student og veiledere vil ha tilgang til opplysningene som blir presentert i spørreskjema. Når 

studenten er ferdig med masteroppgaven, vil studenten sin tilgang til opplysningene som lagret i 

spørreskjema fjernes.  

 

Det skal ikke opplyses om navn eller likende som kan identifisere deltakeren. Besvarte spørreskjemaer 

lagres på UiB sine sikre servere.  

 

Det vil ikke være mulig å gjenkjenne deltaker i masteroppgaven eller en eventuell publikasjon.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene generaliseres ytterligere når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er August 2024. 

Kun svar vedrørende regional tilhørighet vil beholdes av bakgrunnsinformasjon etter prosjektslutt. 

Resterende svar vedrørende bakgrunnsinformasjon om deltaker vil fjernes. Opplysningene vil 

oppbevares på Universitetet i Bergen sine sikre servere, og kun være tilgjengelig for ansatte tilknyttet 

prosjektet ved institusjonen.   

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av 

opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, og 

- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra Universitetet i Bergen har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

Universitetet i Bergen ved Førsteamanuensis Lone Holst, telefon: 55586152, e-post: 

Lone.Holst@uib.no, Helse Bergen ved spesialist barne- og ungdomspsykiatri Gro Janne Wergeland, e-

post: gro.wergeland@uib.no eller masterstudent Haakon Rosland, telefon: 46936191, e-post: 

qiy006@uib.no.  

 

Vårt personvernombud: Janecke Helene Veim, e-post: personvernombud@uib.no 

 

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  

mailto:Lone.Holst@uib.no


   

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på 

telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

     

Forskere/veiledere         Student 

 

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, Lone Holst       

 

Spesialist barne- og ungdomspsykiatri, Helse Bergen, Gro Janne Wergeland  

 

Haakon Rosland 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet forskrivning av legemidler i barne-

ungdomspsykiatri, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

Ved å besvare dette spørreskjemaet samtykker jeg til å delta i studien.  

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet. 

 

Her er lenke til elektronisk spørreskjema: https://svar.uib.no/LinkCollector?key=U36S1WK5L11J 
 

 

Signering av samtykkeerklæring gjøres ved avhuking av avkryssingsboks i spørreskjemaet.  
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