
Region: Saksbehandler: Telefon:   Vår dato: Vår referanse:

REK sør-øst Tor Even Svanes 22845521   04.05.2016 2013/2047/REK sør-øst
C

  Deres dato: Deres referanse:

  29.04.2016

 

Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo  

Telefon: 22845511
E-post: post@helseforskning.etikkom.no
Web: http://helseforskning.etikkom.no/

 
All post og e-post som inngår i
saksbehandlingen, bes adressert til REK
sør-øst og ikke til enkelte personer

 
Kindly address all mail and e-mails to
the Regional Ethics Committee, REK
sør-øst, not to individual staff

Line Kildal Bragstad
Oslo universitetssykehus
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
2013/2047 Psykososial helse etter hjerneslag

 Universitetet i Oslo, Oslo UniversitetssykehusForskningsansvarlig:
 Line Kildal Bragstad Prosjektleder:

Vi viser til søknad om prosjektendring datert 29.04.2016 for ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden er
behandlet av sekretariatet i REK sør-øst på delegert fullmakt fra REK sør-øst C, med hjemmel i
helseforskningsloven § 11.

Endringen består i at man ønsker å supplere det kvalitative datamaterialet i den godkjente
prosessevalueringen ved hjelp av intervju med et utvalg på 20-25 deltagere fra kontrollgruppen. Deltagerne
vil bli forespurt om samtykke til å delta i et evalueringsintervju ved endt prosjektdeltagelse. De kvalitative
intervjuene vil bli gjennomført etter det siste av de tredatasamlingsintervjuene.

Vedtak
Endringssøknaden godkjennes, jf. helseforskningslovens § 11.

Tillatelsen er gitt under forutsetning av at prosjektendringen gjennomføres slik det er beskrevet i
prosjektendringsmeldingen og endringsprotokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven
med forskrifter.

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og
Helsedirektoratets veileder for Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse-
og omsorgssektoren.

Klageadgang
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningsloven § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst.
Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst, sendes
klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.

Med vennlig hilsen

Knut W. Ruyter
avdelingsdirektør
REK sør-øst

Tor Even Svanes
seniorrådgiver
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