
 

 

  
 

Forespørsel om deltagelse i ”Register og biobank” for urologiske sykdommer 
ved Oslo Universitetssykehus (OUS) 
 

 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsregister og forskningsbiobank for 

urologiske sykdommer som vil bli brukt til ulike forskningsprosjekter.  

I forbindelse med utredning og behandling av deg for din urologiske sykdom vil det bli samlet 

biologisk materiale, sykdomsopplysninger og bildemateriale. Dette vil også kunne brukes til 

medisinsk forskning om urologiske sykdommer hvis du samtykker. Vi spør deg derfor om du 

vil akseptere at overskuddsmaterialet av de biologiske prøvene, to ekstra plastrør med blod og 

opplysninger om behandling av deg kan benyttes til forskning på årsaker til urologiske 

sykdommer og å finne bedre metoder til forebygging, diagnostisering og behandling av disse, 

og som kontrollmateriale ved forskning på beslektede sykdommer. Oslo universitetssykehus 

er ansvarlig for registeret og biobanken. 

 

Hva innebærer dette for deg? 

Dersom du samtykker, innebærer det at biologisk overskuddsmateriale fra deg (for eksempel 

blod, vev og urin) og opplysninger fra de ekstra blodprøvene blir lagret i et forskningsregister 

og en forskningsbiobank. Blodprøvene som skal inngå i forskningsbiobanken vil bli tatt uten 

ekstra stikk. Røntgenbilder og videoopptak som er tatt for å stille diagnose og gjennomføre 

behandling vil også bli lagret. Dessuten vil vi samle relevante sykdomsopplysninger fra din 

journal, supplert med opplysninger som vi innhenter fra spørreskjemaer om livskvalitet som 

du vil få tilsendt fra fastlege eller fra andre behandlende helseinstitusjoner i Norge.  

 

Det blir ingen ekstra oppmøte på grunn av prosjektet.  

 

Med jevne mellomrom vil sende deg spørreskjemaer om livskvalitet. Opplysningene du 

oppgir i skjemaet vil inngå i forskningsregisteret.  

 

Opplysninger og prøver vil bli brukt i ulike forskningsprosjekter med formål som er beskrevet 

her. Prosjektene vil først få tilgang til opplysninger og prøver etter å ha innhentet godkjenning 

fra styringsgruppen for registeret og biobanken, og fra andre godkjenningsorganer som 

(forskningsetisk komité, personvernombud, Datatilsynet).  

I noen tilfeller kan det hende vi sender deg informasjon på forhånd om prosjektet. Vi vil også 

sende ut nyhetsbrev med jevne mellomrom til dem som ikke er på Internett. Informasjon om 

forskningsprosjektene vises på https://oslo-

universitetssykehus.no/personvern/informasjonsportal-for-deg-som-har-avgitt-bredt-

samtykke/register-for-radikal-prostatektomi 

Mulige fordeler og ulemper 

Du vil ikke ha noen direkte fordeler av å delta, men forskningen vil kunne hjelpe andre 

pasienter i fremtiden. Det er ingen ulemper forbundet med deltagelse.  

 

Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg? 

Prøvene, bildematerialet og sykdomsinformasjonen som registreres om deg skal kun brukes 

slik som beskrevet over. Dersom det skal gjøres genetiske analyser på prøvene, kreves det 
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spesielle godkjenninger fra Helsedirektoratet. Det kan også bli aktuelt å innhente supplerende 

opplysninger fra befolkningsundersøkelser eller fra følgende registre: Kreftregisteret, 

Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret, Fødselsregisteret, FD-trygd, Osloundersøkelsen og 

Vaksineregisteret. Alle opplysninger og prøver vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer 

eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og 

prøver gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har 

adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere 

deg i forskningsrapporter som publiseres.  

 

Medisinsk forskning er ofte samarbeidsprosjekter, og det kan derfor være nødvendig å sende 

deler av materialet til forskere på andre institusjoner i Norge eller i utlandet. Dette kan være i 

land utenfor EU/EØS hvor personvernlovgivningen ikke er like god som europeisk 

lovgivning. Det vil uansett kun bli utlevert kodede opplysninger til forskere i utlandet. 

Overføring av materiale og informasjon til utlandet kan kun skje etter godkjenning fra REK. 

Du kan når som helst få en liste over hvilke virksomheter materialet og opplysningene er 

utlevert til.  

 

Hvis du sier ja til å delta, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 

deg, og til å få korrigert eventuelle feil. Lagringen planlegges å vare til 2034. Etter dette 

tidspunkt vil biobankmateriale og registeropplysninger bli fjernet etter interne retningslinjer. 

Oslo universitetssykehus, ved Professor Kristin Austlid Taskén, Radiumhospitalet, er 

ansvarshavende for forskningsbiobanken. 

 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i dette prosjektet. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn 

trekke deg fra prosjektet ved å henvende deg til avdelingsoverlege Øyvind Modalsli, avdeling 

for urologi, Oslo Universitetssykehus, Aker, tlf. 22 89 46 79. Dette vil ikke få konsekvenser 

for den videre behandlingen av deg. Dersom du trekker deg, kan du kreve å få fjernet alt 

materiale og alle data om deg. Dersom du er villig til å delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen under.  

 

 

 

 

Samtykke til deltakelse i prosjektet 

 

Jeg har lest informasjonen og samtykker til å delta i «Register og biobank for urologiske 

sykdommer». 
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