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~IN 
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER 
OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS 

FORESPØRSEL  OM DELTAKELSE i FORSKNINGSPROSJEKTET 

SCANDINAVIAN STAR: LIVSKVALITET OG 

HELSE HOS OVERLEVENDE OG 

ETTERLATTE 
Dette er et spørsmål til deg om å la informasjonen fra intervjuene for Stortingets granskingskommisjon bli 

brukt til forskning. Alle overlevende og etterlatte fra Scandinavian Star som deltar i intervjuet blir spurt om de 

vil tillate at informasjonen brukes til forskning. Målet med forskningen er å få kunnskap om hvordan alvorlige 

livsbelastninger påvirker helse og livskvalitet på riktig lang sikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 

traumatisk stress (NKVTS) er ansvarlig for prosjektet. 

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

NKVTS gjennomfører intervjuer for Stortingets granskingskommisjon. Vi har lagt til noen få spørsmål i 

intervjuene som vil gjøre opplysningene egnet for forskning. Dette gjelder noen spørsmål om sosiale relasjoner 

og om tanker og følelser knyttet til Scandinavian Star. Det at vi ønsker å benytte informasjonen til forskning 

betyr at vi ønsker å skrive artikler i vitenskapelige tidsskrifter og legge frem resultatene på vitenskapelige 

konferanser. Dermed kan resultatene formidles også til forskere fra andre land. 

I tillegg til intervjuet ønsker vi å gjøre en registerstudie for å undersøke om det er økt risiko for sykdom hos de 

som ble berørt av Scandinavian Star-brannen. Aktuelle registre er Norsk pasientregister/Helfo/Fd-Trygd 

(sykdom, bruk av helsetjenester og trygdeytelser), Utdanningsdatabasen (utdanning) og registre ved Statistisk 

sentralbyrå (inntekt, yrke og annen sosiodemografiske informasjon). 

Dersom du ikke ønsker å delta i forskningsprosjektet, kan du reservere deg mot dette og likevel delta i 

intervjuene til rapporten til kommisjonen. 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Forskningsprosjektet vil ikke innebære noen spesielle fordeler eller ulemper for de som deltar. Det at vi har 

inkludert noen ekstra spørsmål gjør at det tar litt [enger tid å gjennomføre intervjuet. 

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, vil du bli bedt om å underskrive samtykke-

erklæring i forbindelse med intervjuet. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. 

Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre 

opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker 

å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Siri Thoresen, 97 48 28 32, 

siri.thoresenPnkvts.no, prosjekttelefonen 920 93 117 eller prosjektets mailadresse scandinavianstarRnkvts.no  
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HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG? 

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 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. 

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 

opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. 

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir 

behandlet på en sikker måte. For de av deltakerne som er villige til å bli kontaktet igjen, vil informasjonen bli 

anonymisert eller slettet senest ti år etter prosjektslutt. For de som ikke samtykker til å bli kontaktet igjen, vil 

informasjonen bli anonymisert eller slettet senest fem år etter prosjektslutt. 

FORSIKRING 

Ingen forsikring er aktuelt. 

OPPFØLGINGSPROSJEKT 

De som deltar i studien vil bli bedt om samtykke til at vi kan kontakte dem igjen på et senere tidspunkt. 

GODKJENNING 

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnummer 

2016/1527. 

Dersom du vil delta i forskningsprosjektet, vil du bli bedt om å underskrive samtykke-erklæring i forbindelse 

med intervjuet. 

Vennlig hilsen 

In 	Elise Elise Birkeland 	 oresen 
Di ktør 	 Prosjektleder 


