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Obligatoriske felter er merket med stjerne *

Samtykke 
Dette samtykket gjelder for din deltakelse i forskningsprosjektet «Musikalitet, personlighet,
helse og livskvalitet. En tvillingstudie». Prosjektet er et samarbeid mellom
Folkehelseinstituttet (FHI), Psykologisk Institutt og RITMO Senter for tverrfaglig forskning på
rytme, tid og bevegelse, ved Universitetet i Oslo. Du er valgt ut som en mulig deltaker ut fra
opplysninger i Nasjonalt tvillingregister. Nedenfor følger informasjon om prosjektet, hva det
innebærer å delta og hvilke rettigheter du har.

Hensikt 
Hovedhensikten med studien er å få en bedre forståelse av de grunnleggende elementene
som utgjør musikalitet, og betydningen musikalitet har for generell helse, trivsel og livskvali-
tet. Vi ønsker også å undersøke hvilke underliggende faktorer som påvirker forskjeller mel-
lom mennesker med hensyn til musikalske ferdigheter og engasjement, og hvorvidt det er
noen sammenheng med personlighetstrekk og kognitive egenskaper (dvs. tankemessige
funksjoner som oppmerksomhet, innlæring og hukommelse). 
 
Du kan lese mer om hva vi ønsker å vektlegge i dette prosjektet her: www.uio.no/musikalitet. 
Her finner du mer om tvillingforskning og resultater fra tidligere prosjekter:
www.fhi.no/tvilling.

http://%3D/
http://%3D/


Hvem kan delta, og hva innebærer det? 
Det er likekjønnede tvillinger født i perioden 1967 – 91 som blir invitert. Alle som mottar invi-
tasjon kan delta, og vi trenger deltakere med ulik musikalsk bakgrunn og interesse for å få
gode resultater. Din innsats er derfor like verdifull enten du er engasjert i musikk eller ikke. 
 
Undersøkelsen er av praktiske grunner delt inn i to deler. For å delta må du registrere ditt
samtykke nedenfor. Du vil da få tilgang til et spørreskjema som utgjør den første delen av
undersøkelsen. Spørreskjemaet inneholder bl.a. spørsmål om tidligere og nåværende fysisk
og psykisk helse, inkludert diagnoser og helseproblemer, generell helseatferd og livskvalitet,
samt personlighet og musikkrelaterte tema. Denne delen er beregnet til å ta en times tid. 
 
Dersom du fullfører del en, vil du få tilsendt en ny lenke for å gjennomføre del to omtrent én
måned etter du mottok lenke til spørreskjemaet. Denne delen tar også ca. én time, og inne-
holder forskjellige interaktive oppgaver (f.eks. hvor man lytter til korte musikklydklipp og må
svare ja/nei), i tillegg til to tester som måler generelle kognitive egenskaper. For å gjennom-
føre del to av undersøkelsen må du ha tilgang til en datamaskin hvor du kan laste ned et
program slik at du kan lytte til lydklippene (helst med et par gode høretelefoner) og svare på
spørsmål. Det kreves ikke spesiell datakunnskap eller utstyr ut over det ovennevnte for å
delta. Mer informasjon om praktisk gjennomføring og en instruksjonsvideo finner du under
«Hva innebærer undersøkelsen?» på prosjektets hjemmeside: www.uio.no/musikalitet.
Hvis du ønsker en tilbakemelding på din «musikkprofil», krysser du av for dette i siste del av
spørreskjemaet.

Dine rettigheter 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke 
samtykket ditt tilbake, kreve innsyn i hva som er registrert om deg, eller be om at det blir
slettet. Adgangen til å kreve sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opp-
lysningene er anonymisert eller publisert.
Informasjon om rettighetene dine finnes også på https://www.fhi.no/tvilling/

Hva skjer med opplysningene om deg? 
Informasjonen som registreres om deg, skal brukes som beskrevet i hensikten med prosjek-
tet. Opplysningene du avgir til studien blir oppbevart og behandlet fortrolig etter gjeldende
regler om personvern. Fødselsnummeret ditt oppbevares adskilt fra andre opplysninger om
deg. Alle opplysninger vil bli behandlet i avidentifisert form, dvs. uten navn, fødselsnummer
eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Det er bare prosjektleder og noen få fors-
kere med taushetsplikt som får tilgang til disse avidentifiserte dataene. All forskning vil følge
gjeldende regler og bli utført av godkjente forskningsinstitusjoner.
Data vil bli behandlet og rapportert på gruppenivå, og resultater som blir offentliggjort 
(f.eks. i tidsskrifter) vil ikke kunne knyttes til enkeltpersoner i undersøkelsen. Hvis du har
spørsmål om personvern, kan Folkehelseinstituttets personvernombud kontaktes på
personvernombud@fhi.no. 
Hvis du vil klage på behandlingen av opplysningene dine, kan du kontakte Datatilsynet.
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Hva innebærer samtykket?

Kontaktopplysninger
Dersom du har spørsmål om studien, kan du kontakte prosjektkoordinator og dok-
torgradsstipendiat Heidi Marie Umbach Hansen, ved Psykologisk institutt (tlf.
92819779/e-post h.m.u.hansen@psykologi.uio.no).
Prosjektleder, professor Bruno Laeng, ved Psykologisk institutt (tlf. 22845116/e-post
bruno.laeng@psykologi.uio.no).
Databehandlingsansvarlig for studien er Psykologisk institutt ved instituttleder Bjørn
Lau (tlf. 22858065/epost bjorn.lau@psykologi.uio.no).
Nasjonalt tvillingregister kan kontaktes på e-post til tvilling@fhi.no.

Samtykkeerklæring

Ved å samtykke til deltagelse kommer du videre til skjemaet på neste side. 
Hvis du ikke ønsker å delta, kan du bare lukke nettleseren.

Jeg har mottatt og lest informasjon om prosjektet «Musikalitet, personlighet, helse og livskvalitet». 

 *

Ditt fødselsnummer (11 siffer):
Fødselsnummeret ditt oppbevares adskilt fra svarene på spørreskjemaet. Det utleveres aldri til
forskere.

Dine data brukes bare til forskningsprosjekter som er godkjent av Regional komité for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk eller annen relevant godkjenningsinstans.
Opplysningene du avgir, vil kunne inngå i alminnelig internasjonalt forskningssamarbeid.
Forskere fra andre land som deltar i forskningsprosjekter og mottar opplysninger, må for-
plikte seg til å følge EUs regelverk for personvern.
Opplysningene vil bli tilbakeført til Nasjonalt tvillingregister og forvaltes i tråd med de 
retningslinjer som er gjeldende for registeret. Dette betyr at opplysningene via tvillingre-
gisteret vil kunne inngå i ytterligere forskning og analyser innenfor tvillingregisterets
formål.
I forskningsprosjektene kan det bli aktuelt å kople opplysninger fra studien og Nasjonalt 
tvillingregister med helseregistre, for eksempel Reseptregisteret, Norsk Pasientregister
eller Forsvarets helseregister. De kan bli koplet mot offentlige registre med informasjon
om for 
eksempel utdanning, arbeidsforhold eller offentlige ytelser hos for eksempel Statistisk
Sentralbyrå eller NAV. Slike sammenstillinger vil kun skje etter forhåndsgodkjenning fra 
nødvendige offentlige instanser, og du vil ikke kunne identifiseres av forskerne i denne
typen prosjekter.

Ja, jeg samtykker til å delta i tvillingstudien og at opplysningene jeg avgir, kan
brukes i samsvar med beskrivelsen ovenfor
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