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Biobank avtale 

 
Denne avtalen omhandler overføring av humant biologisk materiale fra Akershus 
universitetssykehus til en ekstern institusjon.  
 
 
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 Akershus universitetssykehus HF (Ahus) 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 Sosial- og helsedirektoratet. 
 

4. Hvem er giver(e)  
 
5. Type materiale og mengde ordningen omfatter 
 
6. Hva materialet skal brukes til 

Mottaker bekrefter at personopplysninger og biologisk materiale bare skal brukes til formål som oppgitt i denne 
avtalen. 
 

7. Lagring og destruksjon av materialet 
 
8. Vurdering av etiske sider ved overføring og bruk av materialet 

 
9. Ansvarsforhold 

Mottaker er inneforstått med at selv om Ahus 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 Ahus 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.  
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10. Tredje parts bruk av materialet  
Mottaker kan ikke videredistribuere materialet eller deler av det til tredjepart uten godkjenning av Ahus. 

 
 
 
11. Kommersiell bruk av materiale 

Mottaker kan ikke selge komponenter fra det humane biologiske materialet fra Ahus, 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 Ahus.  
 

12. Refusjon av kostnader  
Ahus selger ikke humant biologisk materiale, men kan fakturere mottaker for de kostnader som er knyttet til 
innsamling, lagring, overføring og lignende. 

 

 

Dato: 

 

 Dato: 

 

_____________________________   _________________________________ 

(Sett inn navn) (avsender) 

Avdelingssjef 

(klinikk/avdeling) 

Akershus universitetssykehus  

 Hilde Lurås 

Forskningssjef 

Forskningssenteret 

Akershus universitetssykehus 

Dato: 

 

  

_____________________________    

(Sett inn navn)  (mottaker) 

(Tittel) 

(Organisasjon) 

  

  


