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      Regionalt senter for spiseforstyrrelser 

  

 

 

Forespørsel og informasjon om deltakelse i 

Kvalitets- og forskningsregister  

for spiseforstyrrelser 

 
 

Bakgrunn og hensikt 

Spiseforstyrrelser rammer anslagsvis fem prosent av kvinner mellom 15 og 45 år, samt en del 

menn. Det er også en del andre lidelser man tror har en del til felles med spiseforstyrrelser. 

Det mangler fortsatt mye kunnskap både om spiseforstyrrelser og om beslektede lidelser, noe 

som innebærer at vi ikke vet nok om hvordan de best kan behandles.  

 

Hensikten med denne registreringen er å få mer kunnskap om spiseforstyrrelser og deres 

forløp, samt å forbedre vårt behandlingsopplegg for pasienter med en spiseforstyrrelse. 

 

Ved å delta i registeret, er du med på å sikre en best mulig behandling for pasienter med en 

spiseforstyrrelse og gjennom dine data vil vi kunne forbedre vårt behandlingstilbud til den 

enkelte i tiden fremover, samt bidra til forskningsaktivitet på dette området. 

 

Hvem blir spurt om registrering? 

Alle pasientene som har mottatt eller tilbys utredning eller behandling ved 

Nordlandssykehuset, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, og som er over 16 år, vil bli bedt 

om samtykke til å delta i registeret. 

 

Har du mottatt utredning/behandling ved RESSP tidligere, ber vi også om din tillatelse til å få 

registrere denne informasjonen, dvs. fra januar 2006 i registeret.  

 

Hva innebærer deltagelse i registeret? 

Deltakelse innebærer at informasjon fra din utredning, behandling og oppfølging for 

spiseforstyrrelse ved Nordlandssykehuset, Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP) 

registreres i et kvalitets- og forskningsregister.  

 

For deg som er med i Multifamilieterapitilbudet er det også aktuelt å registrere skjemaene om 

spiseforstyrrelsens påvirkning på familien/relasjonen, samt behandlingstilfredshet som 

familiemedlemmer eller andre nære personer fyller ut i forbindelse med dette tilbudet.   

 

Opplysninger som registreres om deg er bl.a. alder, kjønn, bosituasjon, utdanning og 

sykdomshistorie. Videre registreres dine besvarelser på spørreskjema, enten i papirform eller 

elektronisk, resultat fra strukturerte intervjuer, målinger og tester, samt behandling og resultat 
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av behandlingen. Det kan være aktuelt å registrere verdier fra blodprøver og lign. tatt i 

forbindelse med behandlingen.  

 

Personvern og sikkerhet 

Opplysningene vil lagres i egne sikrede datasystemer som holdes ved like av Helse Nord IKT 

(dataavdelingen i Helse Nord). 

 

Det vil være en kodeliste som knytter deg til dine opplysninger i registeret. Denne listen 

oppbevares i en egen passordbeskyttet database atskilt fra registeropplysningene i et lukket 

datanettverk på sykehuset. Det er kun autorisert personell knyttet til registeret som vil ha 

tilgang til denne listen. 

 

Sammenstilling med andre registre 

For spesielle forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille data fra kvalitets- og 

forskningsregisteret med andre offentlige registre, for eksempel Medisinsk fødselsregister, 

Norsk pasientregister og/eller andre nasjonale registre over relevante sykdommer/tema som 

det forskes på.  

 

Det kan også være aktuelt å sammenstille data med registre ved Statistisk sentralbyrå, for 

eksempel om helse, befolkning og spesialisthelsetjenesten. 

 

Alle slike sammenstillinger krever samtykke og/eller forhåndsgodkjenning av de offentlige 

instanser loven krever, Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og/eller 

et personvernombud eller Datatilsynet. 

 

Der det er aktuelt å sette sammen slike opplysninger, vil kodelisten som kan koble deg til dine 

opplysninger bli benyttet. Når denne informasjonen blir analysert, blir navn og personnummer 

fjernet. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som det er beskrevet i hensikten 

med registeret. Kvalitets- og forskningsregisteret er et permanent register med konsesjon fra 

Datatilsynet. Data i registeret vil være avidentifisert og vil bli lagret så lenge det er 

hensiktsmessig ut fra registerets formål. Data som ikke lengre blir vurdert som nyttig i 

registersammenheng vil bli slettet.  

 

Det vil være aktuelt å publisere fagartikler på grunnlag av data i registeret. Det vil da ikke 

være mulig å identifisere deg i resultatene eller publikasjonene.  

 

Forskere som arbeider med prosjekter innenfor spiseforstyrrelsesfeltet kan søke om tilgang til 

data fra registeret.  

 

Alle forskningsprosjekter skal godkjennes av Regional komité for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk og/eller et personvernombud eller Datatilsynet.  

  

Økonomi 

Registeret er en ordinær del av driften ved Nordlandssykehuset, Regionalt senter for 

spiseforstyrrelser, og det er ingen ekstern kilde som legger føringer for eller har rettigheter i 

registeret. 
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Frivillig deltakelse 

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

samtykke til å delta i registeret tilbake, og få opplysninger om deg selv slettet, med mindre 

opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  Om du 

sier ja til å delta i registeret, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert 

om deg, og du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er 

registrert. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen nederst på siden. 

Erklæringen kan sendes i vedlagte frankerte konvolutt eller leveres i ekspedisjonen ved 

Regionalt senter for spiseforstyrrelser.   

 

Dersom du ikke ønsker å delta vil dette ikke få konsekvenser for din videre utredning, 

behandling og oppfølging ved sykehuset. 

 

Informasjon om utfall av forskningsprosjekter  

Som deltager har du rett til å få informasjon om forskningsprosjekter ved Regionalt senter for 

spiseforstyrrelser og utfallet av disse. Det vil opprettes en egen nettside hos oss som 

kontinuerlig vil oppdateres med relevant informasjon.    

 

Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål om Kvalitets- og forskningsregisteret, kan du kontakte 

Nordlandssykehuset HF, Bodø, Regionalt senter for spiseforstyrrelser på tlf. 75 50 10 81.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 

 

 

Jeg har lest og samtykker til at opplysninger om meg registreres i et kvalitets- og 

forskningsregister ved Nordlandssykehuset.  

 

_______          _____________________________          _____________________________ 

Dato   sign              Navn med blokkbokstaver 
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