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Vi viser til søknad mottatt til frist 14.12.2010 om forhåndsgodkjenning av ovennevnte
forskningsprosjekt. Søknaden er blitt vurdert av Regional komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk i henhold til lov av 20. juni 2008 nr. 44, om medisinsk og helsefaglig forskning
(helseforskningsloven) kapittel 3, med tiIhørende forskrift om organisering av medisinsk og
helsefaglig forskning av 1. juli 2009 nr 0955.

Prosjektleder: Randi Gislefoss
Forskningsansvarlig: Kreftregisteret

Prostatakreft er den andre mest vanlige kreftform hos menn på verdensbasis, og så langt har de
etablerte risikofaktorene for denne krefiformen vært alder, rase og familiær disposisjon.
Androgener som er nødvendig for normal vekst og utvikling av prostatakjertelen er blitt foreslått
som mulige risikofaktorer for utvikling av prostatakreft. Endogenous Hormones and Prostate
Cancer Collaborative Group ble etablert i 2004 for å gjøre poolede analyser på orginaldata fra
studier på sammenheng mellom endogene hormoner, IGF og risiko for prostatakreft. Data er
valgt for å øke forståelsen for sammenheng mellom endogene hormoner og
ernæringsbiomarkører, og risiko for prostatakreft. Data fra alle studier vil bli tilpasset et enhetlig
format, og sjekket for overenstemmelser. Formålet med studien er å Poole data fra alle studier
som er publisert på temaet på verdensbasis, og gjøre enhetlige analyser.

Forskningsetisk vurdering
I dette prosjektet søkes det om analysesvar og opplysninger i Helseundersøkelsene  (kolessterol,
triglycerider, glucose, ernæringsdata, røykestatus. Alkoholinntak, apometriske målinger som
høyde, vekt og BMI)  kan kobles til henholdsvis Dødsårsaksregisteret  (dødsårsak mhp
prostatakreft),  Kreftregisteret  (kreftdiagnose)  og SSB sitt register over sosiodemografisk  data
(utdannelse og sivilstatus).

Komiteen har vurdert den nå søkte bruken av data fra Helseunderøkelsene til å ligge innenfor det
tidligere gitte samtykket, og har ingen forskningsetiske innvendinger mot de søkte koblingene og
sammenstillingen av opplysningene med datasett fra andre tilsvarende undersøkelse gjort i andre
land.

Det registreres imidlertid at opprinnelig konsesjon tilhørende "Janusbanken" og
Helseundersøkelsene i Norge forutsetter at bruk av humant biologisk materiale og opplysninger
vurderes i lys av helseforskningslovens bestemmelser. I denne sammenheng er komiteen av den
oppfatning at forskningsdeltakerne har krav på jevnlig informasjon om bruken av så vel humant
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biologisk materiale og helseopplysninger som er avgitt i Helseundersøkelsene. Prosjektets
gjennomføring er således avhengig av at kravet om jevnlig informasjon blir ivaretatt.

Komiteen setter som vilkår at databehandlingsansvarlig for Helseundersøkelsene, her Nasjonalt
folkehelseinstitutt v/Inger Cappelen, informerer om bruken på instituttets internettsider.

Vedtak
Prosjektet godkjennes under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles.

1tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er tillatelsen gitt under forutsetning av at
prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og protokollen, og de bestemmelser som
følger av helseforskningsloven med forskrifter.

Tillatelsen gjelder til 31.12.2018. Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares
inntil 31.12.2023. Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en
opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra
denne dato.

Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, jf. helseforskningsloven § 12, senest et halvt år
etter prosjektslutt.

Komiteens avgjørelse var enstemmig.

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2,
og Helsedirektoratets veileder for  Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter
innenfor helse- og omsorgssektoren:
htt ://www.helsedirektoratet.no/sams illiinformas'onssikkerhet/norm for informas'onssikkerhet
i helsesektoren 232354

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag,
jf. Forvaltningslovens § 28 flg. Eventuell klage sendes til REK Sør-Øst. Klagefristen er tre uker
fra mottak av dette brevet.
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Vi ber om at alle henvendelser sendes inn via vår saksportal:
htt ://helseforsknin .etikkom.no eller på e-post til: ost helseforsknin .etikkom.no. Vennligst
oppgi vårt saksnummer/referansenummer i korrespondansen.


