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Samtycke BAMSE-projektet, mottagningens exemplar
Samtycke till undersökning
Jag samtycker till deltagande i hälsoundersökning i BAMSE-projektets
22-24-årsuppföljning. Jag har fått information om undersökningen och vad deltagandet i
studien innebär samt har fått möjlighet att ställa frågor kring mitt deltagande i studien.
Jag känner till att deltagandet är helt frivilligt och att det när som helst, utan närmare
förklaring, kan avslutas.
Ja

Nej

Samtycke till biobank och analyser
Jag samtycker till att mina prover sparas i Stockholms medicinska biobank för
forskningsändamål för att undersöka vad arv, miljö och livsstil betyder för vanliga
folksjukdomar så som allergirelaterade sjukdomar samt kronisk obstruktiv lungsjukdom
(KOL), övervikt, fuktionella mag- och tarmsjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Jag ger
mitt godkännande till att proverna kan komma att användas för framtida forskning som
godkänts av etikprövningsnämnden. Jag känner till att jag när som helst, utan närmare
förklaring, kan begära att mina prover kasseras.
Ja

Nej

Samtycke till delning av data
Jag samtycker till att kodade uppgifter om mig får delas med andra universitet inom och
utanför EU/EES-området om landet har en mycket hög skyddsnivå, lik den Sverige har.
Ja

Nej
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Deltagande och sekretess
Det är frivilligt att vara med i BAMSE-projektet och din medverkan kan avbrytas när som helst utan att du
behöver uppge anledning och utan att det påverkar ditt omhändertagande inom hälso- och sjukvården.
Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt; dina personuppgifter, svar och resultat kommer att behandlas så
att inga obehöriga, t.ex. försäkringsbolag eller andra företag, kan ta del av dem. All personal inom BAMSEprojektet har tystnadsplikt.
Vid hantering av det insamlade materialet från enkät och undersökning ersätts ditt namn och personnummer
med ett BAMSE-ID som är en unik sifferkod. För en del analyser förses dina prover med en streckkod. En
kodnyckel som kan användas för identifiering förvaras inlåst och separat från den kodade uppgiften, till vilken
endast några få personer har tillgång.
Vid samtycke från dig kommer de biologiska proverna förvaras i Stockholms medicinska biobank i väntan på
analys. Proverna är inte åtkomliga för obehöriga personer och det kommer inte att göras något med dem som
du inte har samtyckt till och som det inte finns ett etiskt godkännande för.
Vid samtycke från dig kan det förekomma att kodade uppgifter skickas till sammarbetspartners vid andra
universitet både inom och utanför EU/EES-området. Det krävs då att landet har en mycket hög skyddsnivå, lik
den Sverige har.
Ansvarig för dina personuppgifter inom studien är Karolinska Institutet. Enligt lag har du rätt att få veta vilka
uppgifter om dig som vi behandlar inom BAMSE-projektet. Ett utdrag visande dessa uppgifter kan du få gratis en
gång per år efter en skriftlig undertecknad begäran ställd till BAMSE-projektet på Karolinska Institutet. Skulle
någon uppgift vara felaktig har du rätt att få uppgiften rättad eller raderad.

