HUNT COVID
UNG-HUNT

Sammen for ei friskere framtid:

Vil du bli med på
HUNT COVID?
Ung-HUNT
COVID
på 1-2-3:

1. Ung-HUNT COVID
samler inn opplysninger
om ungdom for å forske
på helse og sykdom

2. Du fyller ut et spørre-

skjema på nett. Du skal få
mulighet til å gjøre dette
på skolen i skoletida.
3. Å delta er helt frivillig
og gratis

HVA ER UNG-HUNT
COVID?

HVORFOR SPØR VI DEG
OM Å DELTA?

Ung-HUNT COVID er ungdomsdelen
av Helseundersøkelsen i Trøndelag
sin Covid-19 relaterte undersøkelse
(HUNT COVID). HUNT studerer
samspillet mellom arv og miljø, samt
samspillet mellom helse og livskvalitet. Slik bidrar vi til forebygging
av sykdom, og til utvikling av nye
medisiner og bedre behandling. Nå
ønsker vi å se på om ting har endret
seg som følge av koronapandemien.

Ved at du er med i undersøkelsen, gir du
et viktig bidrag til å forstå hvordan
koronapandemien oppleves og kan
påvirke ungdom. Resultatene fra
undersøkelsen vil gi viktig informasjon
om ungdoms hverdagsliv og livskvalitet,
og er en mulighet for ungdom til å fortelle
politikere, forskere og andre om sitt liv både generelt og under koronapandemien.

HVEM KAN VÆRE MED?
Elever på videregående skoler i
Trøndelag. Undersøkelsen foregår
på skolen i skoletida. Elever som ikke
ønsker å delta vil få jobbe med andre
oppgaver mens undersøkelsen pågår.

OM DIN DELTAKELSE

MÅ DU SVARE PÅ ALT?
• Nei. Du kan hoppe over spørsmål du ikke vil svare på.
ER DET NOEN ULEMPER MED Å VÆRE MED?
• Ved å delta blir du spurt om helse og sykdom. Ulempen kan være at du kan begynne å
bekymre deg for om du er syk eller kan bli det.

TILGANG TIL DATA FRA DEG
HVA FÅR FORSKERNE VITE
OM DEG?
• Dataene forskerne får er
avidentifisert, noe som betyr
at forskerne kun får data hvor
opplysninger som kan knytte
dem direkte til deg er fjernet.
HVILKE REGISTRE KAN DINE
OPPLYSNINGER BLI KOBLET
TIL?
• Innsamlede data kobles til
andre registre for å
kunne gjennomføre godkjente forskningsprosjekter.
Aktuelle registre og data er:
• Nasjonale registre som:
Medisinsk fødselsregister,
Kreftregisteret, Reseptregisteret, Utdanningsregisteret, NAV, Dødsårsaksregisteret, Trygderegisteret
og ulike nasjonale sykdomsregistre.
• Diagnoseregister ved
norske sykehus.
• Diagnose eller symptomer
trukket fra journaler ved legekontor og tannlegekontor.
• Vekt og høyde fra helsestasjon.
• Data fra andre registre blir
ikke lagret i HUNT databank.

HVORDAN LAGRES DATA FRA
DEG?
• Data fra deg, altså
informasjonen du gir, lagres i
HUNT databank som er en del
av HUNT forskningssenter.
• Data lagres på ubestemt tid
til bruk i forskning.
HVORDAN FORVALTES DATA
OM DEG?
• Kun enkelte ansatte i HUNT
databank som er klarert for
dette, vil kunne knytte svar fra
deg til ditt navn og fødselsnummer.
• Alle ansatte ved HUNT databank og forskningssenteret for
øvrig har taushetsplikt.
• HUNT gir ikke utenforstående, som skolen, arbeidsgivere, forsikringsselskaper,
reklamebransjen eller politiet,
tilgang til opplysninger som
kan knyttes til deg som person.
HUNT vil alltid sikre at opplysningene dine blir ivaretatt
på en trygg måte. Koden som
knytter deg direkte til dine personidentifiserbare opplysninger vil ikke bli utlevert.

HVEM KAN FÅ TILGANG TIL
AVIDENTIFISERTE DATA OM
DEG?
• Forskere som jobber ved
universiteter, høyskoler og
andre forskningsinstitusjoner i Norge eller
i samarbeid med utenlandske forskere såfremt
dette er i samsvar med EU
sin personvernlovgiving
(GDPR).
• Ved samarbeid med
utenlandske forskere, vil
data overført til andre land
kun skje i overensstemmelse med GDPR.
HVA MÅ TIL FOR AT
FORSKERE KAN FORETA
KOBLINGER MELLOM UNGHUNT OG ANDRE
REGISTRE?
• Forskere må søke HUNT
forskningssenter og
eventuelt kobling av data
til andre registrene om
godkjenning. Dette gjøres i
henhold til norsk lov.
• Forskere gis kun tilgang
til opplysninger som er helt
nødvendig for forskningen.

HVORDAN FOREGÅR
UNDERSØKELSEN?
Spørreskjemaet Hva ber vi om?
Vi spør blant annet om
trivsel, plager, kosthold,
trening, alkohol, røyking,
nettbruk, og hvordan du
opplever din egen helse.
Vi har også spørsmål som
vi ønsker at du svarer på
relatert til tiden med koronapandemi.
Spørreskjemaet ligger på www.hunt.no/ungcovid. Verken foresatte
eller andre vil kunne få vite noe om dine svar fra dette spørreskjemaet.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA!
Du bestemmer om du vil bli med. Ønsker du ikke å delta,
trenger du ikke å si noe om hvorfor. Selv hvis du har valgt å
bli med, kan du når som helst senere trekke deg og få
dataene om deg slettet. Da kontakter du bare HUNT
forskningssenter.
HVEM STÅR BAK HUNT?
HUNT er et samarbeidsprosjekt mellom:
• HUNT forskningssenter, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet • Helse Midt-Norge RHF • Helseog omsorgsdepartementet • Nord-Trøndelag fylkeskommune
HVOR KAN DU HENVENDE DEG HVIS DU HAR SPØRSMÅL?
Du kan ta kontakt med oss i HUNT hvis du lurer på noe i
forkant eller etterkant av undersøkelsen. Vi har taushetsplikt.

KONTAKT:
74 07 51 80
74 01 92 40
kontakt@hunt.ntnu.no

www.hunt.no

