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Vi er interessert i å gjøre en studie omkring emnet ”barn og årsak til brannskader”. Hensikten 
med prosjektet er å kunne finne årsakssammenhenger blant brannskadepasienter under 18 år 
som har ankommet UNN Tromsø. Ved å få en oversikt over hva som forårsaket disse skadene, 
håper vi å kunne tilnærme oss tiltak som kan redusere forekomst av brannskader hos barn. 
 
For å få tak i årsakssammenhengene er vi nødt til å gå inn i sykehusjournalene til de respektive 
pasienter. De opplysningene vi ønsker er; årsak til brannskade, alder ved skade og barnets 
kjønn. Det er derfor du/dere er blitt kontaktet, siden slike personopplysninger krever deltakers/ 
deltakers foresattes samtykke. 
 
Forespørselen skal gjelde alle barn under 18 år ankommet UNN Tromsø med diagnose brannskade i 
perioden 2004-2007. Databehandlingen skal gjøres av medisinstudent Vidar Stavseth. Studenten er 
underlagt taushetsplikt og all data behandles konfidensielt. 
 
Opplysningene vil bli lagret på UNNs passordbeskyttede nettverk. En kode knytter deg til dine 
opplysninger gjennom en navneliste. Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i 
hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de 
opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede 
opplysninger. 
 
Studien vil starte opp 19. november 2007, og all datainnsamling skal avsluttes senest innen utgangen 
av 2008. Etter dette vil alle opplysninger bli anonymisert, slik at det ikke blir mulig å spore tilbake 
dataene som er funnet. Resultatene skal bli en del av studentens femteårsoppgave ved universitetet i 
Tromsø. Du har mulighet til å få tilbakemelding om konklusjoner fra prosjektet ved å henvende deg til 
prosjektansvarlig. 
 
Deltakelsen er frivillig, og den registrerte/registrertes foresatte har rett til å tilbakekalle 
samtykke uten å oppgi noen spesiell grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre 
behandlingen du/dere får ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNN Tromsø. 
 
Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på baksiden av dette arket og 
sender den tilbake i vedlagte konvolutt. Det andre informasjonsskrivet beholder du selv. Om du 
nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige 
behandling på sykehuset. 
 
Studien er meldt til Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge (REK 
Nord) og Personvernombudet ved UNN. 
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