
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

 Aniridi og syn

Bakgrunn og hensikt
Dette er et spørsmåå l til deg om åå  deltå i en forskningsstudie for åå  øke kunnskåp om 
øyelidelsen åniridi. Alle som hår diågnosen åniridi i Norge er invitert til åå  deltå, og 
invitåsjonen formidles gjennom interesseorgånisåsjonen Aniridi Norge. I tillegg 
inviteres noen personer med normål øyehelse til åå  deltå med kontrollmåå linger. 
Ansvårlige for prosjektet er Oslo Universitetssykehus og Nåsjonålt Senter for Optikk, 
Syn og Øyehelse ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Prosjektledere er Dr Med Tor 
Pååske Utheim og Professor Rigmor C. Båråås. 

Meld din interesse, det er helt uforpliktende
Om du vurderer åå  deltå registrerer du din interesse viå denne internettsiden:
www.åniridi.no/forskning2015

Hva innebærer studien?
1. Dersom du svårer jå til åå  deltå, vil du bli kontåktet åv en medårbeider i Aniridi 

Norge for åvtåle om øyeundersøkelse. Bårn og ungdom frå 10 til 18 åå r er velkomne 
til åå  deltå, Om du er yngre enn 16 åå r måå  dine foreldre/foresåtte ogsåå  såmtykke til 
undersøkelsen.

2.  Undersøkelsen er svært grundig og vil derfor foregåå  i løpet åv en weekend; enten 
frå fredåg til lørdåg eller frå lørdåg til søndåg. Vi vil stårte med undersøkelsene 
høsten 2015 påå  Kongsberg ved Nåsjonålt Senter for Optikk, Syn og Øyehelse. I 
første omgång hår vi sått åv 16.-18- oktober 2015 og 6.-8. november 2015. Dersom 
du ønsker åå  deltå , men ikke kån påå  de åktuelle tidspunktene ber vi deg om åå  
kontåkte Aniridi Norge. Du vil fåå  dekket ålle kostnåder til reise og eventuelt 
opphold. Det vil bli lågt inn påuser såå  ikke undersøkelsene skål oppleves for 
ånstrengende. Hver deltåker vil gjennomgåå  flere tester åv synet og det vil tås bilder 
åv øynene med forskjellige teknikker. Det meste åv billedtåkingen innebærer ikke 
spesielt kråftig lys.

3. Tåå rekvålitet og øyets overflåte undersøkes i spåltelåmpe som ved en vånlig 
undersøkelse hos øyelege. Noen åv undersøkelsene innebærer åt undersøkeren måå  
trykke påå  utsiden åv øyelokkene, men ikke påå  selve øyet. Det vil gis en øyedråå pe 
med fårgestoffet fluorescein som er bivirkningsfri og som ikke svir nåå r den 
dryppes påå . Det vil ikke være nødvendig åå  dryppe med bedøvende øyedrååper fordi 
undersøkelsen innebærer minimålt med kontåkt med øyeoverflåten. Øyetrykk vil 
bli måå lt med ”EyeCåre” i stedet for i spåltelåmpe.

4. Du vil fåå  utdelt flere spørreskjemåer som dreier seg om synsfunksjon og eventuelle 
øyeplåger.  Spørreskjemåene vil kunne besvåres påå  påpir eller viå en hjemmeside.

5. Vi vil innhente informåsjon om genprøve du tidligere hår fåå tt tått utført dersom du 
såmtykker til dette
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Hva skjer med bildene og opplysningene om deg?
Bildene og opplysningene som registreres vil bli behåndlet ånonymisert, det vil si uten 
nåvn og fødselsnummer. En kode knytter hver person til sine opplysninger gjennom en 
nåvneliste. Det er kun enkelte medårbeiderne i Norge som er nært knyttet til 
prosjektet som hår ådgång til nåvnelisten og som kån finne tilbåke til de enkelte 
deltågere. Opplysningene vil bli lågret i 10 til 15 åå r, og deretter slettet. 

Opplysningene vil bli brukt i publikåsjoner i internåsjonåle tidsskrifter. Det vil ikke 
være mulig åå  identifisere deg i resultåtene åv studien nåå r disse publiseres. 

Mulige fordeler og ulemper
Du vil fåå  en omfåttende kårtlegging åv din øyehelse, og du vil kunne fåå  rååd om plåger 
som er relåtert til synsfunksjon og tørre øyne. Ingen åv undersøkelsene er skådelige for 
øyet. Øyeundersøkelsene tår tid, og kån oppleves ånstrengende eller medføre lett 
ubehåg. Det vil bli lågt inn påuser og mån vil fåå  ytterligere informåsjon om den enkelte 
undersøkelse rett før den gjøres. Dersom du kun ønsker åå  gjennomføre noen åv 
undersøkelsene og åvståå  frå åndre er du likevel velkommen til åå  deltå.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig åå  deltå i studien. Du kån nåå r som helst og uten åå  oppgi noen grunn 
trekke ditt såmtykke til åå  deltå i studien. Dette vil ikke fåå  konsekvenser for din videre 
behåndling. Om du sier jå til åå  deltå, kån du senere trekke tilbåke ditt såmtykke uten åt 
det pååvirker din øvrige behåndling. Dersom du senere ønsker åå  trekke deg eller hår 
spørsmåå l til studien, kån du kontåkte Tor Pååske Utheim 22 11 80 80 eller Rigmor C. 
Båråås 92 83 66 59. 

Vennligst kontåkt dersom du ønsker åå  deltå i prosjektet eller dersom du ønsker mer 
informåsjon.

Kontåktpersoner for prosjektet er 

Tor Paaske Utheim                    og
Prosjektleder
utheim2@gmail.com
tlf 22 11 80 80

Rigmor C. Baraas
Prosjektleder
rigmor.baraas@hbv.no
tlf 92 83 66 59

Erlend Sommer Lansend         og
PhD-kandidat
erllan@ous-hf.no
tlf 22 11 35 85

Hilde R. Pedersen
PhD-kandidat
hilde@skoyter.net
tlf 41 41 68 63
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