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Revisjon av diagnose i forbindelse med 
forskningsprosjekter som benytter diagnostisk 
patologimateriale  
 
 
Bakgrunn 

Ved bruk av diagnostisk materiale i forskningsprosjekter kan det fremkomme funn som kan ha klinisk 

betydning. Lager man nye snitt av preparater hvor man opprinnelig diagnostiserte dysplasi, kan man 

f.eks. finne infiltrerende kreft (se referanse).  

 

På anmodning fra styret i Den norske patologforening, sendte Forskningsutvalget ut et spørreskjema 

til alle landets patologiavdelinger september 2013. Leder av Forskningsutvalget diskuterte 

problemstillingen i eget møte med NEM (Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og 

helsefag) 10.01.14. Forskningsutvalgets anbefalinger ble forankret i Den norske patologforeningens 

styremøte den 27.01.14. 

 

 

Anbefalinger ved endret diagnose i forbindelse med forskningsprosjekter som benytter 

diagnostisk patologimateriale 

Ved revisjon av en diagnose ved gjennomgang av et histopatologisk materiale i forbindelse med et 

forskningsprosjekt, skal terskel være lav for tilbakemelding fra forsker til den patologavdelingen som 

har utlevert materiale. Men det vil være den utleverende avdelingens ansvar å gjøre en samlet klinisk 

vurdering av den aktuelle revisjon. Hvilken klinisk konsekvens dette skal få, må avgjøres av 

avdelingsleder i samråd med kliniker som har ansvar for pasienten. DNP anbefaler at det etableres 

rutiner for dette: 

 

• Det anbefales at forsker melder om revisjon av diagnose til den aktuelle avdelingen for patologi 

som har utlevert materiale. Ved revisjon av diagnostisk histopatologisk materiale i forbindelse 

med et forskningsprosjekt skal terskel for tilbakemelding av endringer i diagnose være lav, 

uansett om dette er håndtert i forskningsprotokollen eller ikke. Hvorvidt avdelingen skal revidere 

egen diagnose og evt. melde dette tilbake til pasientens lege må vurderes av avdelingen i hvert 

enkelt tilfelle. Dette kan for eksempel gjøres av avdelingens faggruppe inne fagområde, evt. i 

diskusjon med HFets egen etikkomité.  

• Det anbefales at det ved utlån av materiale til et forskningsprosjekt legges inn et eget punkt om 

tilbakemelding, se vedlegg pkt 7 

• Det anbefales at mulighet for tilbakemelding av revidert diagnose adresseres i 

forskningsprotokollen som fremlegges for REK 

• Det anbefales at forsker orienterer REK om tilbakemelding av revidert diagnose 
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Resultater av utsendt spørreskjema 

Viktige tilbakemeldinger fra avdelingene som svarte på utsendt spørreskjema oppsummeres kort:  

 

• Ingen av avdelingene har rutiner som beskriver hvordan forskningsfunn av mulig klinisk 

betydning, og som framkommer ved bruk av diagnostisk patologimateriale, skal håndtere 

• Ingen av avdelingene har noen gang håndtert situasjon hvor det ved bruk av diagnostisk 

materiale i forskningsprosjekt framkom nye funn av mulig klinisk betydning. 

• Problemstillingen bør håndteres i forkant ved at: 

o Det etableres en utlånsavtale for biologisk materialet hvor dette er adressert 

o Problemstillingen bør adresseres allerede i samtykkeskrivet til forskningsprosjektet 

• Ved funn av mulig klinisk betydning må forsker henvende seg til den avdelingen for patologi som 

har lånt ut arkivmateriale. Det er denne avdelingen som må håndtere problemet videre.  

• Informasjonsplikten til pasienten må avgrenses til f.eks. revisjon av en diagnose med 

behandlingsmessige konsekvenser for pasienten, og ikke gjelde f.eks. funn av nye mutasjoner 

m.v. 

• DNP bør følge opp problemstillingen med REK/NEM og evt. Datatilsynet 
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Vedlegg  

 

Avtale om overføring av humant biologisk materiale 

Denne avtalen omhandler overføring av humant biologisk materiale fra avgivende sykehus 

 

1. Institusjonene som inngår avtalen:  

2. Administrativt og faglig ansvarlige 

Undertegnete bekrefter at de har myndighet til å inngå avtale på vegne av institusjonene. 

• Avsender: Mottaker:  ……………. 

 

3. Nødvendige tillatelser  

For forskningsprosjekter etablert før 1.juli 2009 må mottaker må dokumentere tilråding fra en Regional 

komité for medisinsk forskningsetikk og godkjennelse av biobank fra Helsedirektoratet. For 

forskningsprosjekter etablert etter 1. juli 2009 må prosjektet og biobanken være godkjent av en Regional 

komité for medisinsk forskningsetikk.  Avgivende sykehus krever tillatelse fra sykehusets personvernombud 

og biobankkoordinator før en avtale om overføring av personopplysninger/humant biologisk materiale kan 

signeres. 

 

• Etikk tilråding: Ref.nr. på svarbrev fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk: 

                               

• Biobanktilråding: Ref.nr.  på svarbrev fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk. 

                        

4. Hvem er giver(e):  

 

5. Type materiale og mengde ordningen omfatter 

 

6. Hva materialet skal brukes til: Materialet skal brukes til………. Fylles ut av mottaker. Mottaker bekrefter 

at personopplysninger og biologisk materiale bare skal brukes til formål som oppgitt i senne avtalen. 

 

7. Funn av mulig klinisk betydning 

Dersom det i rammen av prosjektet fremkommer nye funn som kan ha klinisk betydning for 

prosjektdeltaker vil avdelingen ha tilbakemelding om dette. Slike funn kan f.eks. framkomme ved 

regransking av tidligere vevssnitt eller ved framstilling av nye vevssnitt. 

Mottaker bekrefter at slike funn/avvik vil bli rapportert tilbake til Avdeling for patologi.  

 

8. Lagring og destruksjon av materialet 

Fylles ut av mottaker 

 

9. Vurdering av etiske sider ved overføring og bruk av materialet 

Fylles ut av mottaker 

 

10. Ansvarsforhold 

Mottaker er inneforstått med at selv om avgivende sykehus forsøker å unngå overføring av smittefarlig 

materiale, må alt materiale håndteres som mulig smittefarlig. Mottaker er ansvarlig for at personell som 

skal håndtere humant materiale fra HF får nødvendig informasjon og opplæring. Mottaker overtar 

materialet som det er og påtar seg alt ansvar i forbindelse med mottak, håndtering, lagring og bruk av 

materialet.  

 

11. Tredje parts bruk av materialet  

 

Mottaker kan ikke videredistribuere materialet eller deler av det til tredjepart uten godkjenning av 

avgivende sykehus 

 

12. Kommersiell bruk av materiale 
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Mottaker kan ikke selge komponenter fra det humane biologiske materialet fra avgivende sykehus, eller 

produkter som er direkte ekstrahert fra dette (for eksempel proteiner, mRNA eller DNA). Unntak fra dette 

må avtales særskilt når materialet vil være del av produkt(er) som er ment for human diagnostikk og/eller 

behandling.  

 

Om mottaker ønsker å bruke eller lisensiere materialet, eller modifikasjoner av materialet, til kommersielle 

formål, må mottaker, før avtale om overførsel av materiale inngås, etablere rammer for slik kommersiell 

bruk med avgivende sykehus 

 

13. Refusjon av kostnader  

Avgivende sykehus selger ikke humant biologisk materiale, men kan fakturere mottaker for de kostnader 

som er knyttet til innsamling, lagring, overføring og lignende. 


