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̶ Registerstudier

̶ Kohortstudier

̶ Systematiske utprøvinger

Forskjellige typer studier
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Vaccination itself was not associated 
with increased fetal mortality and
may have reduced the risk of influenza-
related fetal death during the 
pandemic.
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Det vi brukte minst tid på, var å 
gjøre analysene. 

Det som tok tid, var å organisere og 
å få tillatelser.



Eksempel på bruk av kohortstudie (MoBa) under pandemien



Våren 2020



Fortsatt stengt

Gjenåpnet

• Forekomst av smitte
• Psykologiske utfall
• Læringsmål

• Forekomst av smitte
• Psykologiske utfall
• Læringsmål

FHIs forslag for 
gjenåpning av skoler



13. mai 2020

Regional etisk komite: AVSLÅTT

a) Barn i skoler som forblir stengt vil lide 
under mangel på undervisning og 
sosialisering

b) Å delta i studien gir liten eller ingen 
gevinst for barna

c) Ordfører eller kommunelege kan ikke 
samtykke til deltakelse i en slik studie 
på vegne av barn og foresatte



Kapittel 4, § 13: Hovedregel om samtykke

«Det kreves samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning, med mindre 
annet følger av lov.»

Unntakene i Helseforskningsloven omfatter kun:

̶ Kliniske nødsituasjoner

̶ Bruk av humant biologisk materiale

̶ Personopplysninger (henvisning til Personvernforordningen – GDPR, som gir 
visse unntak)

Helseforskningslovens krav om samtykke





Forskningsspørsmål: I grunnskolen, bør det legges til rette for håndhygiene med såpe 
eller alkohol for å forebygge spredning av smitte?

Eksempel: Såpe eller alkohol til håndvask? 
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Forskningsspørsmål: I grunnskolen, bør det installeres luftrensere for å forebygge 
spredning av smitte?

Eksempel: Luftrensere i klasserom?
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̶ Internasjonale retningslinjer for biomedisinsk forskning åpner for unntak: 

Waivers or modifications of informed consent may be necessary in some CRTs* in which it is virtually
impossible to obtain individual informed consent. This occurs when the intervention is directed at an 
entire community, making it impossible to avoid the intervention (CIOMS 2016) 

̶ Ufravikelig krav til individuelt samtykke gjelder kun helseforskning – tilsvarende 
tiltak kan gjennomføres uten individuelt samtykke dersom det f.eks. klassifiseres 
som utdanningsforskning, kvalitetsforbedringsstudie m.m.

̶ Det er fullt lovlig for rektorer, kommuneledelse osv. å iverksette tiltak rettet mot 
alle, men det er altså ikke tillatt å iverksette tiltak rettet mot halvparten for å 
undersøke virkningen

Hvorfor så strengt?

*CRT: Cluster randomised trial, som er i praksis det vi her snakker om (dvs. at grupper blir fordelt til tiltaks- og kontrollgruppe)



Forskningsspørsmål: I grunnskolen, bør det legges til rette for håndvask med såpe eller 
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Forskningsspørsmål: I grunnskolen, bør det installeres luftrensere for å forebygge spredning 
av smitte undersøke om læringsmiljøet blir bedre?

Samme tiltak (2), men ikke helseforskning

Luftrensere

Ikke luftrensere

• Forekomst av smitte
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̶ Forarbeidene til Helseforskningsloven diskuterer kun samtykke i intervensjonsforskning 
på individnivå (klinisk forskning)

̶ Medlemmer av utvalget er overrasket over at loven forhindrer intervensjonsforskning 
på folkehelsetiltak

̶ Har til gode å møte noen som forsvarer ufravikelig samtykkekrav for 
intervensjonsforskning på folkehelsetiltak

̶ REK har i praksis godkjent slike forskningsprosjekter uten å forlange at deltakerne 
samtykker til å bli eksperimentert med, f.eks. randomisering av skoler til 
helsefremmendetiltak, som mer kroppsøving, mental trening i klasserommet osv. (men 
forlangt samtykke til innhenting og bruk av helseopplysninger)

En glipp?



̶ Er det hensiktsmessig og ønskelig med et ufravikelig krav om individuelt samtykke for 
evaluering av tiltak rettet mot grupper?

̶ Jeg mener REK bør ha muligheten til å godkjenne denne type studier uten individuelt 
samtykke

Vi trenger en offentlig debatt



Er det behov for å revidere 
helseforskningsloven på nytt?




