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Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi 
Laboratoriemedisin 

 
Deltagelse i forskningsprosjektet vedrørende dannelse av 

blodplateantistoff etter AstraZenecas Covid-19-vaksine 

FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR DU BLIR SPURT 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å belyse eventuelle endringer i blodbildet 

innen fire uker etter vaksinering med AstraZenecas covid-19 vaksine. Du blir spurt siden du har blitt vaksinert i 

løpet av de fire siste ukene.  

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG? 

Det vil bli tatt en enkelt blodprøve av deg. I tillegg må du fylle ut et skjema hvor det spørres om eventuelle 

bivirkninger etter vaksinasjonen. Utfyllingen vil ikke ta mer enn 5 minutter.  

Vi vil registrer dato for vaksinering, opplysninger du gir i spørreskjema og resultater fra blodprøver. Disse 

opplysningene vil i første omgang ikke være avidentifiserte for å ha mulighet til å intervenere ved avvik i 

prøvene. Opplysningene vil avidentifiseres i forbindelse med behandling av innsamlede data.  

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Prosjektet innebærer ingen risiko for bivirkninger hos deg som deltager utover eventuelt ubehag i forbindelse 

med blodprøvetaking. Ved funn som skulle tilsi at du har endringer i blodbildet som følge av vaksinasjon vil du 

følges opp for dette.   

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 hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake 

samtykket, vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger og ditt biologiske materiale. Du kan kreve 

innsyn i opplysningene som er lagret om deg, og opplysningene vil da utleveres innen 30 dager. Du kan også 

kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes og at det biologiske materialet destrueres. 

Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er 

anonymisert eller publisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte 

analyser, eller dersom materialet er bearbeidet og inngår i et annet biologisk produkt. 

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 2024. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra 
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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 avidentifiseres.  En kode vil da knytte deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. 

Det er kun prosjektmedarbeidere som har tilgang til denne listen.  

Publisering av resultater er en nødvendig del av forskningsprosessen. All publisering skal gjøres slik at 

enkeltdeltakere ikke skal kunne gjenkjennes, men vi plikter å informere deg om at vi ikke kan utelukke at det 

kan skje. 

Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn 

DELING AV OPPLYSNINGER OG OVERFØRING TIL UTLANDET  

Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at kodede opplysninger angående vaksinetidspunkt, relevant 

sykehistorie, bivirkninger, høyde, vekt, kjønn, alder og funn i blodprøver (dette kan inkludere enkelte genetiske 

opplysninger) kan overføres til utlandet som ledd i forskningssamarbeid og publisering i tråd med formålet 

angitt innledningsvis. Koden som knytter deg til dine personidentifiserbare opplysninger vil ikke bli utlevert. 

HVA SKJER MED PRØVER SOM BLIR TATT AV DEG?  

Prøvene som tas av deg skal oppbevares i en forskningsbiobank tilknyttet prosjektet. Celler, serum, plasma og 

isolert DNA vil lagres i Biobank for immunresponser i forbindelse med SARS-Cov19 vaksine. Biobanken er 

lokalisert ved Behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunlogi ved Laboratoriemedisin UNN Tromsø. 

Ansvarshavende for biobanken er prosjektleder.  

Biobanken opphører ved prosjektslutt. 

Det kan være aktuelt å overføre deler av prøvematerialet til samarbeidende laboratorier i Tyskland, Canada og 

USA. Materialet destrueres ved prosjektslutt.  

GENETISKE UNDERSØKELSER 

Det kan bli aktuelt å utføre enkelte genetiske undersøkelser for å se om det er finnes faktorer som kan forutsi 

hvem som er disponert for dannelse av slike antistoffer. Vi vil undersøke gener relevante for immunresponser.  

Du vil som deltager ikke få tilbakemelding om resultater/tilfeldige funn fra genetiske analyser. Resultatene er 

på gruppenivå og kan ikke si noe om enkeltindividers risiko for sykdom. Det er ikke aktuelt med genetisk 

veiledning for gener undersøkt i dette prosjektet. Det er ikke mulig å re-identifisere personer ut fra 

genanalyser. 

FORSIKRING  

Deltagere vil være forsikret etter pasientskadeloven. 

GODKJENNINGER 

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

prosjektet. REK-referanse 257384. 

Universitetssykehuset Nord-Norge og prosjektleder Kjersti Daae Horvei er ansvarlig for personvernet i 

prosjektet. 



Informasjons- og samtykkeerklæring: Blodplateantistoff etter Astra Zenecas Covid-19-vaksine. 19.03.2021. 
Versjon 1 

 

         

 

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte Ingvild 

Hausberg Sørvoll: ingvild.hausberg@unn.no, tlf. 77 66 96 78, 

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved 

institusjonen: personvernombudet@unn.no, tlf. 77 75 58 55 

 

 

JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER OG 

MITT BIOLOGISKE MATERIALE BRUKES SLIK DET ER BESKREVET 

 

 

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 

(blokkbokstaver) 
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