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VIL DU DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET 
ANTISTOFF MOT SARS-COV2 HOS BLODGIVERE 

FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR DU BLIR SPURT 

Blodbanken på Akershus universitetssykehus HF (Ahus) ønsker å undersøke om blodgivere på Ahus har antistoffer mot viruset SARS-CoV2 i 
blodet, noe som tyder på gjennomgått COVID-19 infeksjon. Dette er et spørsmål til deg som er blodgiver ved Blodbanken på Ahus om å delta i 
en forskningsstudie for å samle kunnskap om covid-19-pandemien i befolkningen og gi mer informasjon om hvordan infeksjonen spres blant 
friske blodgivere over tid. 

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG? 

Når du gir blod i blodbanken vil vi i tillegg til standardprøver også analysere for antistoffer mot SARS-CoV2. Du må aktivt samtykke til dette når 
du fyller ut det elektroniske blodgiverskjemaet og samtidig svare på tre spørsmål om eventuell tidligere infeksjon eller vaksinasjon. Informasjon 
fra spørreskjema og ditt samtykke håndteres i vårt datasystem på samme vis som ved alle bloddonasjoner. Dersom prøven viser at du har 
antistoffer mot viruset, vil vi kontakte deg igjen for oppfølging og videre prøvetaking i en periode framover. 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Testen utføres på de samme blodprøvene som tas ved hver blodgivning (ingen ekstra glass) og oppbevares i etterkant som disse. Du vil få 
vite om du har antistoffer mot SARS-CoV2 på det tidspunktet prøven ble tatt via www.helsenorge.no. Hvis du har antistoffer mot SARS-CoV2 
vil vi tilby oppfølgende prøver for å måle antistoffresponsen videre. Ut over dette vil du ikke ha noen spesielle fordeler av studien. Du kan 
eventuelt bli spurt om å donere plasma til forskning/pasientbehandling. Ulempen ved å delta er å fylle ut spørreskjema/samtykke og innebærer 
ikke noen økt belastning når du likevel kommer for å gi blod.  

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE DITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, blir samtykket ditt registrert i blodbankens datasystem. Dersom du ikke ønsker å 
delta, trenger du ikke å oppgi noen grunn, og det får ingen konsekvenser for din videre blodgivning. Ved all blodgivning er du dekket av 
pasientskadeloven.  
Dersom du senere ønsker å trekke deg, kontakter du overlege Marte Hvalryg, Blodbanken Ahus tlf: 67961213 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?  

Prøvene som tas av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet her. Antistofftesting utføres på Ahus, 
prøvesvaret blir synlig på Helsenorge, og i tillegg blir prøveresultatene lagret i sikker sone i våre datasystemer på lik linje med prøver fra 
enhver bloddonasjon. Dersom vi finner antistoff mot SARS-CoV-2 i blodet ditt betyr det at du har gjennomgått COVID-19, men resultatet kan 
ikke si noe om tidspunkt for infeksjonen. Det er heller ikke avklart om gjennomgått infeksjon gir beskyttelse mot ny infeksjon. Dersom 
antistoffer ikke påvises er det lite sannsynlig at du har gjennomgått COVID-19. Vi kan imidlertid ikke være helt sikre, da ikke alle pasienter 
danner påvisbart antistoff etter gjennomgått infeksjon. Dersom prøven viser at du har dannet antistoff vil vi kontakte deg innen 2 uker, og du vil 
bli fulgt opp via Blodbanken i prosjektperioden. Ved all statistisk behandling av prøveresultater og opplysninger blir det opprettet en kode slik 
at dine personopplysninger ikke vil kunne identifiseres. Denne koden slettes senest fem år etter prosjektslutt. Avidentifisert informasjon om 
blodgiverne ved Blodbanken Ahus vil bli slått sammen med resultater fra tilsvarende undersøkelser ved andre norske blodbanker. Dine 
prøvesvar og opplysninger vil ikke kunne identifiseres når studien publiseres. 

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og du har 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 med 
mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

FORSKNINGSBIOBANK    

Dersom du har antistoffer mot SARS-CoV2 kan det bli aktuelt å spørre deg om å avgi blodprøver til en generell forskningsbiobank ved 
Akershus universitetssykehus. Dette kommer vi eventuelt tilbake til senere, med et eget samtykkeskriv  

GODKJENNING   

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning (Saksnr. REK 
203926/2020) 

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Akershus universitetssykehus HF og prosjektleder Seyed Ali Mousavi et selvstendig 
ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs 
personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke.  

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.  

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med overlege Marte Hvalryg, ved Seksjon for blodgivning, Blodbanken Ahus. Telefon 
67961213, e-post: marte.hvalryg@ahus.no.  

JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER OG MITT BIOLOGISKE MATERIALE 
BRUKES SLIK DET ER BESKREVET 

Godkjenning og samtykke fylles ut i siste del av elektronisk blodgiverskjema. 

. 


