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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT (OVER 16 ÅR) 
 

BUPGEN: Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom – årsak og forløp  
 

Utviklingsforstyrrelser oppstår i barne- og ungdomsalder, og er forbundet med forsinket eller 
avvikende utvikling av blant annet nervesystemet. Noen genetiske varianter gir høyere risiko for 
utviklingsforstyrrelser. Personer med utviklingsforstyrrelser er forskjellige, noen har store vansker, 
mens andre mer begrensede problemer. Vi vet lite om hvorfor noen barn og ungdommer utvikler seg 
annerledes enn andre. Målet med dette prosjektet å øke vår kunnskap om årsak, forløp og behandling 
av utviklingsforstyrrelser, og dermed bidra til at barn og ungdommer med slike vansker får bedre 
behandling og oppfølging. Dette gjøres gjennom flere ulike prosjekter organisert under den tematiske 
studien BUPGEN, hvor Oslo universitetssykehus er ansvarlig. 

HVA INNEBÆRER DELTAKELSE? 

Vi ønsker å innhente opplysninger fra din journal ved de sykehus som har undersøkt og behandlet deg 
for utviklingsforstyrrelser. Det er vanlig at alle går gjennom undersøkelser om plager og kroppslige 
forhold, blodprøver, tester, samt hjernebildeundersøkelser. I tillegg ønsker vi å lagre og analysere 
arvestoff fra blodprøven som er tatt av deg. Hvis ikke det er tatt blodprøve, ønsker vi å ta en ny 
blodprøve eller spyttprøve. Studien innebærer også at opplysninger om deg kan innhentes fra helse-
registre (Fødsels-, Resept-, Trygde-, Vaksine- og Nasjonalt Pasientregister, Statistisk Sentralbyrås 
familie- og sosialregister, oppdatert liste på nett https://helsenorge.no/om-min-helse/helseregistre.) 
samt fastlegen og helsestasjoner, og at du på et senere tidspunkt kan bli spurt om du vil være med i 
nye prosjekter under BUPGEN studien. Hvis det vil være behov for å hente opplysninger fra andre 
sentrale og nasjonale helseregistre eller befolkningsundersøkelser vil det kun skje etter godkjenning 
fra REK. 

Ditt samtykke til deltakelse betyr at data om deg vil lagres i en forskningsdatabase og brukes i 
studier av utviklingsforstyrrelser i samsvar med den enkelte studiens formål. Du har krav på detaljert 
informasjon i forkant om de studiene du inkluderes i. Slik informasjon vil omfatte: i) hensikten med 
studien, ii) biologisk materiale og eventuelt genetiske tester som er nødvendig iii) hvilke opplysninger 
som skal hentes fra din journal (i og utenfor sykehuset) og ulike registre som en skal koble dataene 
mot iv) når det biologiske materialet og opplysningene blir slettet v) eventuell utlevering av biologisk 
materiale og opplysninger til andre norske eller internasjonale forskningsmiljøer vi) dine rettigheter. 
Alle studier vil være godkjent av REK.  

Du vil få informasjon om studier som det kan være aktuelt å inkludere deg i gjennom 
hjemmesiden https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/kgj-utviklingsforstyrrelser/. 
Dersom du ikke vil delta i den aktuelle studien, kan du reservere deg fra deltakelse ved å henvende 
deg til sykehuset og kontaktperson for studien. Du vil motta en bekreftelse på at din reservasjon er 
tatt hensyn til. 

 

LAGRING I GENERELL BIOBANK  

Blodprøvene som blir tatt vil bli lagret i en generelle forskningsbiobank (BUPGEN) ved Oslo 
universitetssykehus. Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også samtykke til at det biologiske 
materialet og analyseresultater inngår i biobanken. Ole A. Andreassen ved Oslo universitetssykehus er 
ansvarshavende for forskningsbiobanken, som har ubestemt varighet. All bruk av materialet til 
konkrete studier vil være forhåndsgodkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (REK). Når en studie godkjennes, vil informasjonen om studien gjøres tilgjengelig før 
den starter. Det kan være aktuelt å samle inn flere opplysninger om deg i fremtiden, vi ber derfor om 
tillatelse til å kontakte deg igjen i forbindelse med eventuelle nye prosjekter.   

 

DELTA I FORSKNINGS- OG KVALITETSREGISTER   

Hvis du tillater det, vil relevante opplysninger om deg fra ulike kilder på sykehusene (pasientjournal, 
røntgen, laboratorier, interne kvalitetsregistre osv.) sammenstilles i et bredt forskningsregister for 
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forskning på utviklingsforstyrrelser. Det vil også opprettes en oversikt over hvilke prøver som legges i 
forskningsbiobanken og din diagnose knyttet til dette. Dette registeret og oversikten vil opprettholdes 
til 2035 i første omgang. Deretter vil det søkes forlengelse ved behov. Samtykket du gir, vil lagres i et 
elektronisk samtykkeregister. Du vil over tid motta informasjon om bruken av forskning- og 
kvalitetsregisteret og forskningsbiobanken.  
 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Ut over mulig ubehag ved blod-/spyttprøvetaking og en kort samtale, innebærer ikke deltakelse noen 
ulemper. Forskningsprosjektene vil ikke ha noen betydning for valg av behandling for deg. Studiene 
kan gi verdifull kunnskap som kan føre til bedre forståelse av utviklingsforstyrrelser og til bedre 
diagnostikk og behandling i fremtiden. Du vil i utgangspunktet ikke få noen informasjon om resultatet 
av genetiske analyser, men hvis det blir gjort funn i dine prøver som har eller kan få stor betydning for 
din sykdom/helse vil du få tilbud om oppfølging og rådgiving. 

FRIVILLIGHET OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til å delta. 

Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Lagrede prøver fra deg blir da ødelagt og 

opplysninger om deg slettet. Opplysninger som allerede er del av et vitenskapelig arbeid kan ikke 

slettes, men de vil ikke bli brukt i nye studier. Du har rett til å få innsyn i hvilke data som er lagret om 

deg og kreve korrigering om det er registrert feil opplysninger. Se kontaktinformasjon under.  

HVA SKJER MED PRØVEN  OG INFORMASJONEN OM DEG?  

Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i 
hensikten med BUPGEN studiene. All informasjon fra de ulike testene vil være hemmelige og ikke 
tilgjengelige for uvedkommende. Alle som arbeider i prosjektet har taushetsplikt. Resultatene av 
undersøkelsene vil bli publisert på gruppebasis, slik at det vil være umulig å kjenne igjen den enkelte 
person. Ditt biologiske materiale og dine kliniske opplysninger kan også bli brukt av andre 
samarbeidende forskningsgrupper i Norge eller i utlandet. Dette kan omfatte land med dårligere 
personvern enn i Norge, men da vil opplysningene alltid være avidentifisert. Du kan henvende deg til 
sykehuset om du vil ha mer detaljert informasjon om hvor dine opplysninger er benyttet. Etter 
personvernlov har behandlingsansvarlig Oslo universitetssykehus og prosjektleder Ole Andreassen et 
selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette 
prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 og 9.  

GENETISKE UNDERSØKELSER 

De genetiske analysene vil kun gjøres på gruppenivå, og kan ikke benyttes for å gi noen konkrete svar 
om deg, og det vil derfor som regel ikke være mulig for den enkelte deltaker å få vite resultatet av 
disse. Resultater fra alle inkluderte vil på lengre sikt kunne gi oss bedre forståelse for hva som 
forårsaker disse lidelser og hvordan vi kan behandle dem. Resultatene fra analyser av ditt arvestoff gir 
informasjon om hvilke genvarianter du har, og vil inngå i genetiske undersøkelser. Formålet med slike 
undersøkelser er å finne genetiske årsaker til mentale lidelser og sykdom, herunder 
utviklingsforstyrrelser og deres sammenheng med andre sykdommer. Vi vil gjøre genomvide analyser 
hvor vi sammenligner arvestoffet til grupper av personer med forskjellig grad av plager eller med og 
uten lidelsen det fokuseres på (f.eks utviklingsforstyrrelse). Med slike analyser forsøker vi å finne 
genvarianter som øker risikoen for å utvikle lidelsen, og vi undersøker hvordan kombinasjoner av 
mange genvarianter øker risikoen for å utvikle forskjellige tilstander, herunder utviklingsforstyrrelser.  

De genetiske undersøkelsene vi gjør kan i utgangspunktet ikke avdekke sykdom hos deg. Vi kan derimot 
ikke utelukke helt at vi utilsiktet finner informasjon om ditt arvestoff som er av betydning for din helse. 
Hvis dette mot formodning skulle skje, vil du bli kontaktet av en prosjektmedarbeider som informerer, 
og bistår med evt. videre utredning. Utover dette vil ikke du motta noen informasjon om resultatene 
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fra undersøkelsene av ditt arvestoff. Til tross for at resultatene fra analyser av ditt arvestoff håndteres 
avidentifisert eller anonymt, påpeker vi at ditt arvestoff er så unikt at det i teorien er identifiserbart. 

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL ANDRE 

Hvis du sier ja til å delta i den BUPGEN studien, gir du også ditt samtykke til at avidentifiserte 
opplysninger og biologisk materiale (dvs. nesten umulig å tilbakeføre til noen enkeltperson) 
oppbevares, analyseres og behandles hos våre samarbeidspartnere. Ved å samarbeide med andre som 
forsker på det samme, er det lettere å finne svar på forskningsspørsmålene våre. Vi vil til enhver tid 
benytte de samarbeidspartnere som er mest hensiktsmessige. De viktigste er for tiden National 
Institute of Mental Health (USA), University of California, San Diego (USA), Universitet i Bergen, 
(Norge), Karolinska Institutet (Sverige), Universitetet i København (Danmark) og deCODE (Island). 
Dette kan være land med lover som ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning. Ved samarbeid 
med land med svakere personvernlovgivning enn Norge vil vi stille samme strenge krav til beskyttelse 
av informasjonen. En oppdatert liste over samarbeidspartnere kan fås fra Ole Andreassen. 

ØKONOMI & GODKJENNING 

Studien og biobanken er finansiert gjennom forskningsmidler fra deltakende sykehus og universitet, 

Regionale Helseforetak samt forskningsråd. De har ingen økonomiske interesser i 

forskningsresultatene, men kan bruke dem i fremtidige patentsøknader.  Prosjektet er godkjent av REK 

(saksnr. 2009/932), samt Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus. Etter personvernloven 

har behandlingsansvarlig Oslo universitetssykehus og prosjektleder Ole Andreassen et selvstendig 

ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har 

rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 og 9. 

KONTAKTINFORMASJON  

Dersom du ønsker mer informasjon kan du gjerne ringe til oss. Det kan du også gjøre hvis det underveis 

i studien er noe du lurer på eller noe du har lyst til å snakke med oss om. Dersom du senere ønsker å 

trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte prosjektleder Ole Andreassen; tlf. 23027350 

/ epost epost@norment.uio.no. Eller Terje Nærland ved K.G.Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser; 

tlf 23016057 / epost: terje.narland@medisin.uio.no. Mer informasjon finnes på hjemmesiden: 

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/kgj-utviklingsforstyrrelser/ 

 

 
 

 

 

 

 

For elektronisk versjon, scan QR-koden:   
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SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I STUDIEN  

 

 

Deltakers underskrift 

Jeg er villig til å delta i den tematiske studien ”BUPGEN: Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom.  

 

 

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

(Sted, prosjektdeltaker, dato) 
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