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Forord

Forord


I 2009 var det 25 år siden den første store
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag startet
og forskningssenteret i Verdal ble etablert.
Etter at den tredje helseundersøkelsen, HUNT
3, ble gjennomført i 2008, står både HUNT som
prosjekt og HUNT forskningssenter overfor
nye utfordringer og muligheter.
HUNT er etablert som en bred forskningsplattform for en lang
rekke medisinske og andre forskningsfelt og har fått godt
fotfeste både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Det er nå høstingen for alvor kan begynne.
Denne rapporten prøver å vise hvilke muligheter HUNT
representerer både for NTNU og andre forskningsmiljøer,
deriblant hvilke muligheter HUNT gir for at NTNU skal komme
i den internasjonale forskningsfronten fram mot 2020.
Flere tråder fra rapporten «Health Surveys and Biobanking.
A Foresight Analysis towards 2020», som kom i 2004, blir tatt
opp. I tillegg skisserer rapporten status for HUNT forskningssenter for årene 2009 og 2010, deriblant hvilke oppgaver forskningssenteret har og hvilke ressurser som er nødvendige.
NTNU har ansvaret for at HUNT-prosjektet blir videreført og
at databanken blir forvaltet på en god og tillitvekkende måte.
Disse oppgavene er i stor grad delegert til Det medisinske
fakultet. En målgruppe for denne rapporten er derfor ledelsen og ansatte ved NTNU. Rapporten er i tillegg rettet mot
forskere, både etablerte og potensielle HUNT-forskere.
Vi håper dessuten at alle «de gode hjelperne» til HUNT, som
for eksempel politikere, administratorer og private bidragsytere kan ha nytte av den. Rapporten er laget slik at den kan
være tilgjengelig for både forskere og lesere uten forskningsbakgrunn. Bakerst i rapporten er det vedlegg med mer detaljert informasjon som vi tror mange forskere har interesse av.
Rapporten er utarbeidet av følgende medarbeidere ved HUNT
forskningssenter: Steinar Krokstad, Turid Lingaas Holmen,
Kristian Hveem, Reidun Mangrud, Arnulf Langhammer,
Anne-Brit Skjetne, Turid Rygg Stene og Jostein Holmen.
Etter mange års HUNT-arbeid ser vi fram til å følge HUNT inn
i neste fase. For det er nå høstingen – og moroa - for alvor
begynner!

Verdal, november 2009

Sammendrag

Sammendrag
I 2009 er det 25 år siden den første store
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
(HUNT) startet. HUNT er i dag en av verdens
største og mest betydningsfulle helseundersøkelser. Det publiseres nå rundt 60
vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter årlig, og publiseringstakten øker fra
år til år. HUNT kan derfor bidra til å gjøre
NTNU mer internasjonalt fremragende fram
mot 2020.
Helsedata fra HUNT benyttes i dag til alt fra samfunnsmedisinsk arbeid i de 24 kommunene i Nord-Trøndelag,
som nasjonale helseovervåkningsdata, som grunnlag for
studentoppgaver på høgskoler og i universiteter og som
materiale i vitenskapelige arbeider. Til nå har HUNT vært
basis for 49 doktorgrader.

HUNT og NTNU mot 2020
HUNTs beliggenhet i fylket, den nære dialog med befolkningen og de politiske og administrative myndigheter har
gjort det mulig å gjennomføre flere store datainnsamlinger
med god oppslutning over tid. Å invitere hele befolkningen
eldre enn 12 år i et geografisk område til påfølgende helseundersøkelser, har bidratt til HUNTs særpreg.

Kombinasjonen av data fra miljø, helseopplysninger og
biomateriale gir unike muligheter til å studere de store
folkehelseutfordringene vi står overfor. Den nasjonale
infrastrukturen, med muligheter for kobling av data fra
HUNT med registerdata av høy kvalitet basert på det
11-sifrede fødselsnummeret, gir HUNT et internasjonalt
fortrinn.

HUNT forskningssenter
HUNT forskningssenter sikrer investeringene og mulighetene som ligger i HUNT. Verdikjeden består av å gjennomføre kunnskapsbaserte datainnsamlinger, løpende
kvalitetssikring av data, forvaltning av data- og biomaterialet, å fremme forskning og forskningsformidling.
HUNT forskningssenter har basisfinansiering fra Helseog omsorgsdepartementet, Helse Midt-Norge, NTNU og
Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
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Innledning


En bærekraftig
forskningsstrategi
HUNT-historien startet tidlig i 1980-årene.
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, etter
hvert forkortet til HUNT, har blitt en omfattende jakt på ny medisinsk og samfunnsvitenskapelig kunnskap.
Ved HUNT 1 (1984-86) ble alle innbyggere i Nord-Trøndelag
som var 20 år og eldre invitert. Det å invitere hele befolkningen i et helt fylke til en slik undersøkelse hadde aldri
vært prøvd i Norge før.

De første HUNT-undersøkelsene ble gjennomført i regi av
Folkehelseinstituttet i nært samarbeid med Statens helseundersøkelser (SHUS).
En av nestorene i norsk samfunnsmedisin, Peter F. Hjort,
var blant initiativtakerne. Han forsto at for å etablere et
godt tillitsforhold mellom forskningsmiljøene og befolkningen var det nødvendig med lokale prosjektledere. Derfor
ble det allerede ved starten av HUNT 1 etablert et eget
kontor i Verdal, dvs. omtrent midt i fylket, for å koordinere
undersøkelsen og være bindeleddet mellom befolkningen
og forskningsmiljøene. Ved HUNT 1 møtte hele 88% fram,
og ennå 25 år seinere utgjør data fra HUNT 1 grunnlaget
for viktige forskningsprosjekter.

Figur 1. HUNT har utviklet en bærekraftig
befolkningsbasert forskningsstrategi,
som gir et godt grunnlag for NTNUs videre
satsing mot å bli «internasjonalt fremragende i 2020».

Innledning

Programmet ved HUNT 2 (1995-97) var mer omfattende,
og nå ble også ungdom i alderen 13-19 år invitert. Denne
gangen var frammøtet vel 70% . Etter en omfattende planprosess ble HUNT 3 startet i oktober 2006 og avsluttet i
juni 2008. En ny stor satsing ved HUNT 3 var innsamling av
et omfattende biologisk materiale, bl.a. for genetisk forskning, og en av verdens mest moderne «state of the art»
biobanker er etablert på Levanger.
Og til tross for at programmet ved HUNT 3 var svært
omfattende og deltakerne ble bedt om å bruke mye tid og
bidra til mange ulike forskningsprosjekter, var frammøtet
også denne gangen tilfredsstillende, på knapt 60%.
De siste årene er det lagt ned mye arbeid i en annen
satsing, i og med at et nytt selskap, HUNT Biosciences AS,
ble stiftet i 2007. Formålet er å utnytte HUNT databank ikke
bare til akademisk forskning, men også til nærings-utvikling. Selskapet er det første i sitt slag i Norge.
Fra å være et fylke uten noen medisinsk forskningstradisjon og uten noe medisinsk forskningsmiljø på 1980-tallet,
er det i Nord-Trøndelag i dag etablert et levedyktig medisinsk forskningsmiljø. Og ved hjelp av HUNT har fylket over
denne 25-årsperioden blitt et fylke som har markert seg
både nasjonalt og internasjonalt. Suksessen med HUNT er
grunnlagt på en mangeårig bærekraftig befolkningsbasert
forskningsstrategi (figur 1).

Viktige elementer i denne strategien har
vært:
• Nær kontakt mellom det lokale forskningsmiljøet i
fylket og alle lag i befolkningen, dvs. både den enkelte
nordtrønder, frivillige lag og organisasjoner, administratorer og politikere.
• Kontakten har bygget på en tett dialog mellom forskningsmiljøene og befolkningen, bl.a. gjennom systematisk bruk av rådgivningsgrupper og andre brukergrupper, og med stor grad av offentlig innsyn i både
planleggingsprosesser, i forskningsprosessene, og
med populærvitenskapelig formidling av forskningsresultatene.
• Det lokale forskningsmiljøet har helt siden starten vært
en del av, og hatt nært samarbeid med sentrale, anerkjente forskningsinstitusjoner og hatt støtte fra andre
offentlig institusjoner med generell stor tillit i befolkningen.

• HUNT-forskningen har hatt ambisjoner om å holde et
høyt faglig nivå og har dessuten lagt vekt på å holde seg
innenfor trygge etiske, juridiske og politiske rammer.



Til sammen har disse faktorene vært viktige forutsetninger
for å skape og opprettholde tilliten mellom befolkningen og
forskningsmiljøene som har hatt tilgang til og brukt helseopplysningene fra HUNT. Nordtrønderne har kunnet stole
på at data er brukt til viktige og fornuftige formål, og på at
de ikke blir misbrukt. I tillegg har HUNT bidratt til arbeidsplasser og infrastruktur i fylket.
Denne kombinasjonen av tillit, opplevelsen av å bidra med
noe som er nyttig både for en selv, for lokalsamfunnet og
for neste generasjon, og anseelse, er viktige forklaringsfaktorer bak den dugnadsånden som har preget HUNT
gjennom de første 25 årene. Og det gir et godt grunnlag for
nye satsinger.
En slik bærekraftig befolkningsbasert forskningsstrategi,
der de lokale relasjonene fortsatt blir ivaretatt på en god
måte, gjør HUNT til en solid forskningsplattform for NTNU
når universitetet skal nå sin ambisjon om å bli internasjonalt fremragende. Målet kan derfor være at HUNT og
NTNU både skal være «lokalt, nasjonalt og internasjonalt
fremragende» i 2020.

HUNThøyt f
trygge
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Del I – HUNT og NTNU mot 2020


1. KUNNSKAPSPRODUKSJON I 25 ÅR
HUNT har trolig vært den befolkningsbaserte databanken i Norge som har vært
mest åpen og har invitert andre, både
norske og utenlandske forskningsmiljøer til
å bruke data. Denne holdningen ble innarbeidet fra starten av på 1980-tallet da HUNT
var en del av Folkehelseinstituttet, og ble
videreført da HUNT ble en del av NTNU i
2001.
Dette har ført til mye forskning og stor utnytting av databanken. Det har også ført til at mange og til dels svært
ulike forskningsmiljøer har engasjert seg i HUNT.
Ved Det medisinske fakultet, NTNU, er alle fem instituttene engasjert i HUNT, slik at de fleste medisinske
fagdisiplinene er representert. Miljøer ved flere andre
fakulteter er også engasjert, bl.a. sosiologer, geografer,
psykologer, filosofer, språkforskere, matematikere og
IT-ingeniører. HUNT har samarbeid med universitetene
i Tromsø, Bergen og Oslo, og med de fleste andre miljøene som arbeider med denne typen forskning i Norge, se
ellers vedlegg 2.
Gjennom de siste ti årene er det arbeidet systematisk for
å etablere sterkere internasjonale kontakter. HUNT oppleves attraktivt slik at det er lett å få samarbeidspartnere,
og vi har derfor hatt mulighet til å velge samarbeidspartnere på øverste hylle. I dag er det samarbeid med flere
miljøer i USA, Storbritannia, Sverige, Finland, Nederland,
Island, Australia, Danmark, Frankrike, Spania, Tyskland,
Canada og Italia. Gjennom EU-prosjekter er enda flere
land med som del av samarbeidsnettverket.
De fleste stedene er det forskergrupper som arbeider
med HUNT-data i samarbeid med norske forskere, mens
andre er med som samarbeidspartnere i ulike prosjekter.
Se ellers vedlegg 2.
Mens det på 1980-tallet var vanlig å skrive rapporter, er
HUNT-resultatene siden publisert i form av vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger, masteravhandlinger og
studentoppgaver.

Det er dessuten lagt mye arbeid i populærvitenskapelig
formidling, dels via HUNTs nettsider, gjennom media og
ved foredrag og møter i ei rekke ulike fora.
Utgangspunktet for HUNT 1 var helsetjenesteforskning,
med særlig fokus på blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, diabetes, lungesykdommer og trivsel/livskvalitet.
Temaene ved HUNT 2 ble sterkt utvidet, og omfattet også
ungdomsmedisin, helse hos eldre, kvinnehelse, mental
helse, nevrologi, osteoporose, hørsel, syn, nyrer og sosialmedisin. Forskningen dreide mer over fra helsetjenesteforskning til ren epidemiologisk forskning, og dette ble
forsterket ved at det ved HUNT 2 også ble samlet biologisk materiale. Dermed fikk genetikken og den genetiske
epidemiologien en større plass, noe som ble ytterligere
forsterket da det nye biobankbygget i Levanger ble reist.
I de siste årene har det blitt gjennomført flere oppfølgingsstudier, hvor HUNT 1 eller HUNT 2 er brukt som
utgangspunkt. Ved å sammenstille HUNT-data med Dødsårsaksregistret eller andre sykdomsregistre har det vært
mulig å studere hvilke faktorer som er viktig ved utvikling
av sykdom eller død. Bl.a. er det gjort flere studier av
årsaker til kreft med dette designet, der HUNT-data er
sammenstilt med data fra Kreftregistret.
Per nov. 2009 er det 289 løpende avtaler om analyserettigheter til HUNT-data, og det har vært en økende
produksjon, slik at det i 2008 ble publisert ca 60 HUNTartikler. Til sammen er det kommet over 400 vitenskapelige publikasjoner som helt eller delvis er basert på
HUNT-data per 2009, deriblant 49 doktoravhandlinger,
41 andre rapporter, 19 masteravhandlinger og 47 hovedoppgaver (medisinstudenter).
I litteraturlista (se vedlegg 5) presenteres en del av disse
publikasjonene.
For en fullstendig oversikt, se www.hunt.ntnu.no.
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2. HUNT DATABANK
HUNT databank inneholder helseopplysninger og biologisk materiale fra både fra
HUNT 1, HUNT 2 og HUNT 3 i tillegg til data
fra flere oppfølgingsstudier i Nord-Trøndelag siden 1980-tallet.
Data er samlet inn ved hjelp av spørreskjema, intervjustudier, kliniske undersøkelser og analyser av blod- og
urinprøver. I tillegg omfatter HUNT databank også lagrede
blod- og urinprøver som kan hentes fram, tines opp og
analyseres både på genetiske og andre biologiske markører.

2.1. HUNTs særpreg
Sammenlignet med andre norske og utenlandske befolkningsundersøkelser, har HUNT databank flere særpreg:
• HUNT databank omfatter et stort antall personer. Ved
HUNT 1 deltok 75 000 personer, ved HUNT 2 ca 74 000
personer og ved HUNT 3 ca 58 000 personer. Mange av
disse har deltatt en, to eller tre ganger, slik at etter
HUNT 3 finnes det helseopplysninger fra anslagsvis
126.000 ulike personer i databanken.
• Deltakerne har et stort aldersspenn, fra 13 år (ved
HUNT 1 20 år) og uten noen øvre aldersgrense.
Det betyr det at det også finnes data på relativt store
grupper av 80- og 90-åringer.
• Deltakerne er rekruttert fra Nord-Trøndelag fylke, dvs.
et bestemt geografisk område, populasjonen er relativt
homogen med mindre enn 3% ikke-kaukasiere, og den
er generelt stabil, med liten inn- og utflytting.
Populasjonen er i mange sammenhenger representativ
for Norge, men den omfatter ingen storby.
• Databanken inneholder et stort antall helseopplysninger for hver deltaker, slik at det vitenskapelige
potensialet spenner over et langt bredere felt enn de
fleste andre tilsvarende databankene.
For grupper av deltakere finnes over tusen enkeltopplysninger (variabler).
• Alle opplysningene er i utgangspunktet knyttet til et
11-sifret fødselsnummer. Det betyr at alle data fra
samme person kan sammenstilles. Det gjør det også
mulig å sammenstille data fra HUNT med data fra

ulike helseregistre, som f.eks. Folkeregistret,
Medisinsk fødselsregister, Reseptregistret,
Kreftregistret, Dødsårsaksregistret, og med ulike
lokale diagnoseregistre. Ved bruk av Familieregistret
(Det sentrale personregister) kan data fra barn
sammenstilles med foreldre og event. besteforeldre
som også har deltatt i HUNT (gjelder for flere tusen
personer).
• For å ivareta personvernet er det strenge regler for
hvordan data kan sammenstilles og brukes, og det
kreves konsesjoner/godkjenninger for hvert prosjekt.
Når forskerne får tilgang på data er alle personentydige kjennetegn fjernet og erstattet med et tilfeldig
løpenummer (avidentifisering), slik at forskerne ikke får
kjennskap til identiteten til deltakerne.
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2.2. Innsamlingsmetoder og
type data
Både ved HUNT 1, HUNT 2 og HUNT 3 er helseopplysninger
samlet inn på prinsipielt samme måte:
• Egenrapportering ved hjelp av spørreskjema. Ved alle
undersøkelsene er det brukt flere sett med spørreskjemaer, dels om nåværende helsetilstand, tidligere
sykdommer, helsevaner, medisinbruk, sosiale forhold
osv.
• Kliniske undersøkelser. Høyde, vekt, blodtrykk og puls
er tatt på alle. Andre undersøkelser er tatt på større
eller mindre utvalg, f.eks. lungefunksjon, beintetthet,
syn, hørsel, prostataundersøkelse, nevrologiske
undersøkelser mht migrene/hodepine, ultralyd hjerte
og maksimalt O2-opptak.
• Intervju av større eller mindre utvalg, f.eks. for yrkesopplysninger, kvinnehelsespørsmål og validering av
enkelte spørsmål.
• Analyser av blod- og urinprøver, f.eks. glukose, lipider,
stoffskifteprøver, kreatinin og mikroalbuminuri.
• Nedfrossede blod- og urinprøver lagret i biobanken.
Ved HUNT 1 ble det bare lagret serum fra personer
med nyoppdaget diabetes og noen kontroller.
Men ved både HUNT 2 og HUNT 3 ble det tatt mer
omfattende prøver, slik at det er lagret både serum,
isolert DNA og noe EDTA-fullblod fra HUNT 2.
Fra HUNT 3 er det lagret serum, plasma, konsentrat
av hvite blodlegemer (buffy coat), celler for etablering
av cellelinjer, spesialrør for spormetaller, spesialrør
for RNA-analyser og ferskfrossede urinprøver.
Fra HUNT 3 er det dessuten lagret DNA-materiale fra
munnslimhinne (Ung-HUNT). Se kapittel 2.4.

2.3. De ulike studiene
HUNT 1 (1984-86) dreide seg om fire hovedprosjekter:
Høyt blodtrykk, diabetes, livskvalitet/trivsel og lungesykdommer. Av de med positive funn fra blodtrykk- og
diabetes-undersøkelsene ble det gjort klinisk oppfølging,
og disse data er lagt inn i databanken.
Det ble tatt skjermbilde av alle deltakerne. Livskvalitetsstudien brukte flere spørreskjemaer i oppfølgingsstudier.
Det ble tatt kapillærprøver for måling av glukose av alle
med kjent diabetes og alle over 40 år. Det ble videre tatt
fullblodprøve og frosset ned serum fra alle med nyoppdaget diabetes og noen friske kontroller. Fra de andre ble det
ikke tatt blodprøver.
I 1989 og 1992, dvs mellom HUNT 1 og HUNT 2, ble det
gjort en såkalt 40-årings-undersøkelse i fylket, der alle i
alderen 40-42 ble invitert. Dette var en del av de fylkesvise
hjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført i regi
av Statens helseundersøkelser (SHUS). Data fra denne
undersøkelsen er også inkludert i HUNT databank. Det ble
tatt veneprøver for måling av lipider og glukose, men det
ble ikke lagret blodprøver.
HUNT 2 (1995-97) var mer omfattende enn HUNT 1.
Spørreskjemaene var større og tematikken ble betydelig
utvidet. Det ble for første gang tatt blodprøver av alle 20 år
og eldre, både for analyser av bl.a. lipider og glukose, og
for lagring. Det ble gjort ei rekke kliniske undersøkelser
på større og mindre utvalg, og det ble for første gang tatt
urinprøver (til måling av mikroalbuminuri).
I tillegg ble ungdommene i alderen 13-19 år invitert for
første gang (Ung-HUNT 1), men det ble ikke tatt blodprøver
eller annet genetisk materiale fra ungdommene.
Ung-HUNT 2 (2000-01) var en oppfølging av de som gikk i
ungdomsskolen ved Ung-HUNT 1 (1995-97), og omfattet ca
2400 ungdommer.
HUNT 3 (2006-08) hadde et enda mer omfattende program
enn HUNT 2, deriblant med flere typer skjema for spesielle
grupper, flere tilleggsundersøkelser og fase 2-undersøkelser. Det ble dessuten tatt et større volum med blod samt at
fordeling og lagring av blodprøvene har fulgt en kvalitetsstandard med langt strengere krav enn ved HUNT 2, i tråd
med de mest anbefalte internasjonale protokoller. Det ble
på nytt tatt urinprøver for måling av mikroalbuminuri, og
det ble for første gang samlet fersk-latt urin for fryselagring. Ungdommene i alderen 13-19 år var også denne
gangen invitert (Ung-HUNT 3), og nå ble det også samlet
genetisk materiale i form av avskrap fra munnslimhinnen.
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2.4	 HUNT biobank, - en regional,
nasjonal og internasjonal
biobankressurs
De første innskuddene i HUNT biobank kom fra diabetikere
i HUNT 1. Deler av dette materialet er fortsatt tilgjengelig
og har nylig vært anvendt i en sentral og viktig studie for å
belyse sammenhengen mellom blodsukkerregulering og
overlevelse hos diabetikere. I HUNT 2 ble det samlet inn
både serum og fullblodsprøver samt oppbevart koagler
for framtidig DNA-isolering fra alle deltagere (ca 65 000).
I HUNT 3 ble antallet biologisk prøver utvidet, og hver
deltager (ca 50 000) avga i alt 40 ml blod fordelt på 5 blodprøveglass (se figur under) tilrettelagt for en rekke både
alminnelige og mer spesielle analyser.
Det biologiske materialet i HUNT ble fram til 2006 i hovedsak lagret i frysere på - 80O C. Under HUNT 3 ble også et
større flytende nitrogenlager tatt i bruk for lagring på
temperaturer ned mot - 196O C.

Biobanken var etter HUNT 2 bare en samling frysere.
I 2002 ble det imidlertid etablert et lite laboratorium for
DNA-isolering. Senere er virksomheten gradvis utbygd
fram til en ny HUNT biobank kunne innvies i 2006.
Dagens biobank er en ”state-of the-art” biobank lokalisert ved Sykehuset Levanger, med flere laboratorier og
lagerfasiliteter på til sammen nærmere 2000 kvadratmeter. Biobanken er i tillegg en nasjonal biobankressurs for
CONOR (Cohort of Norway), med 250 000 DNA-prøver fra
alle de store norske helseundersøkelsene samlet under
samme tak.
Utfordringen under HUNT 3 var å tilfredsstille viktig kvalitetskrav ved å fordele materialet på en rekke mindre
porsjoner/rør for å unngå unødige tine- og innfrysingsepisoder ved uthenting av prøver. Følgelig er det lagret
materialet på flere millioner cryorør à 0,5 ml og 1,4 ml som
identifiseres med en todimensjonal barkode i bunnen av
røret. Håndteringen av disse har også gjort det nødvendig
å innføre en rekke automatiserte prosedyrer med anvendelse av avansert robotteknologi.

Fordeling og lagring av blodprøvene tatt i HUNT 3

(Liq. N2: flytende nitrogen på -196OC / Biokjemi: prøven er analysert umiddelbart og ikke lagret eller frosset)
Lagringstemperatur:
Blodprøveglass
EDTA plasma 1
EDTA plasma 2
Serum (SST)
ACD blod, for celleimmortalisering
Buffy coats
Na-Heparin, for spormetaller

Liq. N2   -196OC

-80OC fryser

Biokjemi
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Den første roboten som ble anskaffet var en høy-volum
DNA-isoleringsrobot (Autopure, Gentra ®). Senere er det
etablert automatiserte løsninger for prøvehåndtering,
inklusive identifisering, sentrifugering, volumbestemmelse
og fordeling (RTS Assay Station®), for DNA-konsentrasjonsbestemmelse, kvalitetskontroll og normalisering,
samt for genotyping av genetiske markører (SNP-genotyping, TaqMan®)
Et fullautomatisert DNA-lager (-200C) med en plukkerobot for uthenting og innsetting av enkeltrør ble tatt i bruk
fra 2008 med en kapasitet på nærmere 1 million DNA-rør
(REMP®). Det er også etablert et større nitrogenlager
(- 196O C) med i alt 14 tanker á 120 000 prøver (ca. 1,5 mill.
cryorør) med automatisert fylning og overvåkning av flytende nitrogen.
Detaljerte opplysninger om prøvens historikk blir registrert
og loggført, som temperatur under transport til biobanken,
mengden fordelt til hvert enkelt rør, lagringstemperaturer,
når og hvor mye av materialet som eventuelt er hentet ut,
hvilke analyser som er utført, under hvilke betingelser og
ikke minst en oversikt over hva disse analysene har vist.
All denne informasjonen er lagret i et eget styrings og
informasjonssystem, et såkalt Laboratory Information Management System (LIMS). De ulike teknologiske løsningene
styres også gjennom et slikt LIMS.
Internasjonalt er biobanketableringer og biobankbaserte
befolkningsstudier svært ettertraktet. I Norge og i Norden for øvrig, har vi derfor et vesentlig fortrinn fordi vi har
samlet inn materiale over flere tiår som kan kobles mot en
rekke sykdomsregistre basert på vårt 11-sifrede fødselsnummer. Gjennom oppbyggingen av den svært moderne
biobanken, og ved å legge strenge kvalitetskrav til grunn
for innsamling av prøvene, har vi merket en økt etterspørselen etter denne unike forskningsressursen. Dette har
bidratt til at HUNT forskere og HUNT materiale har inngått
i en rekke prestisjetunge forskningsprosjekt inne genetisk
epidemiologi de siste par år.

2.5. Tilleggsprosjekter
og fase 2-prosjekter
Ved frammøte i helseundersøkelsene, er det undersøkelser
som alle går gjennom, mens noen deltakere får tilbud om å
delta på spesielle undersøkelser i tillegg, - kalt tilleggsprosjekter. Andre har fått invitasjon om å delta i andre undersøkelser som foregikk på et annet tidspunkt seinere og
kanskje et annet sted. Disse er kalt fase 2-prosjekter.
Data både fra tilleggsprosjekter og fase 2-prosjekter overføres til HUNT databank. Dette er i stor grad gjort for HUNT
1 og HUNT 2, og vil etter hvert også bli gjennomført for
HUNT 3. Fra noen av disse studiene vil det imidlertid være
hensiktsmessig å overføre bare de meste sentrale variablene.
Ved for eksempel bruk av billed-diagnostikk vil bare kategoriserte vurderinger av funnene blir lagt inn i databanken
og ikke hele billedfilene.
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2.6. Tilbakeføring av
analyseresultater
Etter hvert som det gjøres supplerende analyser f.eks. av
blod- og urinprøvene, skal disse resultatene tilbakeføres
til HUNT databank, slik at resultatene kan brukes av andre
forskere så snart det opprinnelige prosjektet som har
utført prøvene er fullført.
Dette kan f.eks. være resultater fra en rekke serumanalyser, genetiske analyser eller urinanalyser. Det samme
gjelder dersom forskere konstruerer indekser av flere
variabler, eller bruker data på andre måter som kan være
av interesse for andre forskere. På den måten vil HUNT
databank stadig vokse og forskningsmulighetene vil øke for
hvert år.
Dette er prosesser som vil pågå over flere år, slik at HUNT
databank vil være dynamisk og under stadig utvikling.
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HUNT og NTNU mot 2020

14

2.7. Variabelnavn og tekst
i databanken
Det er utviklet et gjennomgående system for navnsetting av
variablene i HUNT. Variabelnavnene er oppbygd av et prefiks på inntil 12 tegn som består av forkortelser basert på
engelsk-språklig versjon av variablene, og et suffiks som
viser hvilken studiedel variabelen stammer fra.
For alle variablene er det lagt inn variabel-tekst på norsk
med engelsk oversettelse. Det vil etter hvert også bli lagt
inn såkalte metadata, f.eks. beskrivelse av hvor spørsmålene er hentet fra, hvilke målemetoder som er brukt, referanser til sentrale publikasjoner hvor variabelen inngår og
informasjon om eventuelle endringer i metodene underveis
i datainnsamlingen.
Deltakelse i HUNT kan defineres på flere måter. Av den
grunn er det i ulike HUNT-publikasjoner brukt ulikt antall
deltakere. Noen har beskrevet antallet som leverte spørreskjema 1, mens andre har definert oppmøte som «Levert
spørreskjema 1 og deltatt i måling av høyde/vekt og/eller
blodtrykk».

Etter den omfattende kvalitetssikringen av data som er
gjort i 2007-08, vil noen data som åpenbart er feil, bli slettet. Dette vil derfor kunne redusere antallet deltakere eller
antallet som har gyldig verdi for noen av variablene.
Kvalitetssikringen av HUNT databank vil fortsette på ubestemt tid, og antallet med gyldig verdi for ulike variabler vil
derfor kunne bli korrigert etter som arbeidet går framover.

2.8. Sammenstilling med registre
Ved hjelp av det 11-sifrede fødselsnummeret er det mulig
å sammenstille HUNT-data med sentrale og lokale helseregistre. Det er strenge regler for slike sammenstillinger,
og for hvert prosjekt kreves det egne godkjenninger og
konsesjoner fra REK, Datatilsynet, eventuelt Helsedirektoratet og fra registereierne.
Først når alle godkjenningene er på plass kan datafilene
sammenstilles slik at de er tilgjengelig for forskerne.
Detaljer om HUNT databank, inklusive biobanken, er gitt i
vedlegg 3.
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Etter de første 25 år har HUNT bedre
muligheter til å utvikle seg videre enn noen
gang før, og bedre enn kanskje noen tilsvarende befolkningsbaserte undersøkelser.
Da er det viktig å fortsatt ivareta noen av de
grunnleggende forutsetningene for at HUNT
har lyktes så langt.

3.1. Tillit
Det viktigste elementet i grunnmuren under HUNT er tillit,
bygget gjennom 25 år i nært samarbeid mellom forskningsmiljøene, lokale og sentrale myndigheter og befolkningen i Nord-Trøndelag.
Det aller viktigste er den tilliten HUNT har i befolkningen.
HUNT er basert på frivillig deltakelse og på det informerte
samtykket. Det er den enkelte HUNT-deltaker som eier
sine data og blod- og urinprøver som er lagret.
HUNT/NTNU kan bruke data og biologisk materiale til
medisinsk forskning så lenge den enkelte HUNT-deltaker tillater det. Men dersom tilliten til HUNT svikter, kan
deltakeren når som helst trekke samtykket tilbake. Data
må da slettes og blod- og urinprøvene destrueres. HUNT
er på den måten avhengig å opprettholde tilliten mellom
forskningsmiljøene og den enkelte deltaker. Dette er også
en ekstra forsikring mot at data misbrukes eller utnyttes
dårlig.
HUNT skal operere innenfor trygge etiske, juridiske og
politiske rammer. HUNT forskningssenter har gjennom
mange år opparbeidet gode relasjoner til kommunene i
Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. HUNT
forskningssenter har også hatt langvarig og godt samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt, som var moderorganisasjon for HUNT forskningssenter helt fra starten
på 1980-tallet til 2000. Det er også lagt vekt på å ha god
kontakt med sentrale politikere.
HUNT forskningssenter har gjennom mange år hatt god og
konstruktiv dialog med både Regional komite for medisinsk
forskningsetikk (REK) i Midt-Norge, og med Datatilsynet og
Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD). Alle tre
organene har viktige oppgaver med å gi råd og føre tilsyn

med medisinsk forskning, og har med sin kompetanse vært
viktige støttespillere i utviklingen av HUNT.
Flere forskningsmiljøer i Norge har satset sterkt på HUNT
som en viktig datakilde. Dette er et tegn på at HUNT har
høy tillit også blant forskningsmiljøene. HUNT forskningssenter har i de siste årene fått tildelt økende forskningsmidler, f.eks. fra Samarbeidsorganet NTNU/Helse MidtNorge, Norges forskningsråd, Helse Rehabilitering og
private bidragsytere, som et tegn på at HUNT forskningssenter har økende tillit også i disse organene.
For HUNT-medarbeiderne er det lagt stor vekt på å opprettholde høy faglig/profesjonell tillit. Det betyr at HUNT
holder høy faglig kvalitet forskningsmessig, dvs. at undersøkelsene må være godt faglig fundert, og data som er
samlet inn må brukes på en faglig forsvarlig måte.
Det betyr at den enkelte som arbeider med HUNT-data må
være seg bevisst det ansvaret det medfører å ha tilgang på
helsedata, som per definisjon er sensitive data.
Personellet skal også behandle alle data under taushetsplikt, tilsvarende helsepersonell på legekontor og sykehus.
Tilliten opprettholdes gjennom åpenhet og innsyn. Dette
oppnås gjennom god informasjon og kommunikasjon både
overfor HUNT-deltakerne og andre medarbeidere og
interessenter. God informasjon overfor HUNT-deltakerne
er også en forutsetning for konsesjonen HUNT forskningssenter har fått fra Datatilsynet. Det er derfor satset mye
på en kontinuerlig dialog med HUNT-deltakerne, særlig via
HUNTs nettsider og via media.
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3.2. Kvalitet

3.3. Leveringsdyktighet

HUNT forskningssenter har hatt som mål å oppnå kvalitet i
alle ledd. Helt fra HUNT 1 (1984-86) var dette et hovedmål,
bl.a. når det gjaldt standardisering av kliniske målemetoder og standardiserte spørreskjemaer. Denne målsettingen ble videreført i HUNT 2 og HUNT 3. Av kapasitetsmessige årsaker kom kvalitetssikringen av innsamlede HUNT
1- og HUNT 2-data på etterskudd, men fra 2007 er det lagt
inn ekstra ressurser i dette arbeidet.

HUNT representerer en stor nasjonal investering innen
medisinsk forskning. Det er derfor viktig at data blir godt
utnyttet. En god utnytting av datamaterialet blir enda viktigere når HUNT 3 er ferdig. Av kapasitetsmessige grunner
har HUNT forskningssenter i perioder hatt problemer med
å levere kvalitetssikrede data så raskt som forskerne har
ønsket. Fra 2007-08 er det satt inn ekstra ressurser på
dette området, og det vil framover bli lagt stor vekt på å
være leveringsdyktig:

I dag er HUNT forskningssenter preget av kontinuerlig
arbeid med kvalitetssikring i alle ledd, og det pågår nå et
stort arbeid der alle HUNT-data skal kvalitetssikres. Målet
er at data skal være kvalitetssikret og dokumentert slik at
forskerne får bedre grunnlag for å vurdere datakvaliteten.
Dette vil være en langsiktig arbeid.
Ikke minst i biobanken pågår et kontinuerlig arbeid med
kvalitetssikring og dokumentasjon av prosedyrer. Det skal
også gjøres et omfattende etterarbeid både når det gjelder
videre foredling av blodprøvene og implementering av et
informasjons og styringssystem for innregistrerte prøver
og for ulike prosedyrer og aktiviteter.
Det arbeides for at alle prosedyrer tilknyttet datahåndtering, deriblant vurdering av søknader om analyserettigheter, datahåndtering, laboratorieprosedyrer osv., kan
ISO-sertifiseres. Det er et mål at enkelte prosedyrer i
biobanken også kan akkrediteres.

• NTNU har satset på utbygging av både IT-kompetanse
og kapasitet, slik at HUNT databank kan håndteres på
en sikker og god måte.
• Det er investert i egne servere og laget egne sikkerhetsprosedyrer tilknyttet datalagringen og datahåndteringen, og ingeniører har fått opplæring i bruk svært
avansert utstyr.
• Det er utviklet en egen databaseløsning (ForskDB) for
lagring og håndtering av alle HUNT-data.
• I biobanken er det investert i avanserte robotiserte
systemer for prøvehåndtering og avanserte automatiserte lagersystemer.
• Retningslinjene for tilgang til analyserettigheter er
oppdatert, og det arbeides for at prosedyrene for
søknader om analyserettigheter skal effektiviseres.
• Kompetansen og kapasiteten for behandling av
søknader om analyserettigheter er økt fra 2008. HUNT
HUNT har
forskningssenter
har hatt som
mål å oppnå
forskningssenter
opparbeidet betydelig
kompekvalitet i alle ledd.ogHelt
fra HUNT
1 (1984-86)
tanse innen forskningsetikk
innsikt
og erfaring
når var
det gjelder relevante
lover
og
regelverk.
dette et hovedmål, bl.a. når det gjaldt standardiser

ing av kliniske målemetoder og standardiserte

• Ei rekke forskere med høy vitenskapelig kompetanse vil
spørreskjemaer.
bidra med vurderinger av søknader om analyserettigheter.
Med denne satsingen tar HUNT forskningssenter mål av
seg til å kunne levere data og biomateriale av høy kvalitet
på en rask og sikker måte.
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HUNTs fortrinn er blant annet det store
spekteret av helseopplysninger samlet for
hver deltaker, det store antallet deltakere
og at populasjonen er fulgt med gjentatte
observasjoner over en periode på mer enn
20 år. Dette gjør at forskningspotensialet i
HUNT er svært stort, og det gir muligheter
for forskere innen mange ulike medisinske
og andre fagfelt.
I dette kapittelet beskriver vi noen av mulighetene for
forskning og videre fagutvikling med utgangspunkt i HUNT,
men oversikten er langt fra fullstendig. Det er nesten bare
fantasien og kreativiteten som setter begrensningene.

4.1. Aktuelle forskningstema
4.1.1. Arv eller miljø?
Nesten alle sykdommer er resultater av en samvirkning
mellom arvelige faktorer og miljøfaktorer.
Allerede ved HUNT 1 ble det registrert ei rekke miljøfaktorer som kan påvirke sykdomsrisikoen, f.eks. røyking, fysisk
aktivitet, alkoholbruk og kostvaner. Ved HUNT 2 og HUNT
3 er utvalget av miljøfaktorer utvidet, og omfatter f.eks. sosiale faktorer og yrkeseksponeringer. I tillegg er det både
ved HUNT 2 og HUNT 3 målt lipider, og det er lagret serum,
plasma og urinprøver som kan brukes for analyser av ei
lang rekke andre miljøfaktorer.
HUNT har hele tiden samlet data for å kategorisere deltakerne etter sykdomsgrupper. Eksempler kan være å identifisere personer med diabetes type 2, hjerteinfarkt, lavt
stoffskifte eller migrene. Ved sammenstilling med Kreftregisteret er det mulig å få presise kreftdiagnoser. Dersom
en skal studere risikofaktorer for en spesiell sykdom er
en slik nøyaktig kategorisering i såkalte fenotyper svært
viktig. Muligheten for å definere presise fenotyper er et av
særtrekkene ved HUNT databank.
Både ved HUNT 2 og HUNT 3 er det samlet fullblod, slik at
det er mulig å ekstrahere DNA fra et stort antall personer,
og det er i 2008 allerede ekstrahert DNA fra alle de ca
65 000 deltakerne ved HUNT 2. NTNU har de siste årene
investert i avansert analyseutstyr, slik at det ved HUNT biobank er mulig å gjøre genotypinger av et begrenset antall
genetiske varianter (SNPer) på mange personer.

Ved NTNU i Trondheim eller ved andre laboratorier, f.eks.
i utlandet, er det mulig å får utført genotypinger av et stort
antall SNPer, event. såkalt helgenomanalyser, der det
analyseres fra 300 000 til en million SNPer per person.
Slike helgenomanalyser, som er ganske dyre, dvs. ca kr
5000 per person, er allerede utført på enkelte grupper
HUNT-deltakere, bl.a. personer med lungekreft.
HUNT-data er i flere studier sammenstilt med data fra
andre studier som del av internasjonale konsortier. Resultatene fra HUNT er brukt i store studier både av lungekreft
og diabetes type 2 og publisert i prestisjetunge tidsskrift.
Det er dessuten gjort andre studier på sammenhengen
mellom arvelige faktorer og miljøfaktorer for personer
med migrene og høyt blodtrykk, mens en rekke andre
studier er planlagt.
Genetiske epidemiologi, som slike studier er eksempler på,
er et ungt forskningsfelt, etter som de molekylærbiologiske
metodene er relativ nye og under sterk utvikling fra år til år.
Det er store forventninger til dette forskningsfeltet, og selv
om det er kostbare analyser er det ventet at kostnadene
etter hvert vil gå ned. HUNT databank er særlig godt egnet
til denne typen studier, og kan bidra til at norsk medisinsk
forskning kan være i den internasjonale forskningsfronten i
mange år framover.
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4.1.2. samfunn og helse
Mange helseutfordringer i vår del av verden er nært
knyttet til sosiale levekår som utdanning, arbeid, bolig,
inntekt og familieforhold. Overvekt, diabetes, smertetilstander, psykiske plager, arbeidsuførhet og rusproblemer
er eksempler på helseproblemer som har sine årsaker i
sosiale og økonomiske forhold i samfunnet.
Samtidig vet vi at god helse er skjevt fordelt i samfunnet.
Den som har høy utdanning og inntekt har ofte god helse
også, og har statistisk sett størst sjanse til å leve lenge.
Utjevning av ulikhet er en viktig utfordring for regjering og
helsemyndigheter.

HUNT-data har tidligere vist:
• Hvor du bor avgjør hvor stor risiko du har for å bli
uføretrygdet.
• Folk med lang utdanning har mindre vondt i ryggen.
• Det er flere med angst og depresjon i lav-inntektsgrupper.
Hvis samfunnet skal redusere og forebygge helseforskjeller mellom sosiale grupper, må vi skaffe oss større kunnskap om hvordan levekårene påvirker helse og sykdom.
HUNT databank gir et godt grunnlag for å få mer kunnskap.
Ved at HUNT følger en populasjon over en periode på mer
enn 20 år kan vi følge helseutviklingen over tid, studere
årsaker til at helsetilstanden endrer seg og hvilke effekter
dette har både for den enkelte og for samfunnet.
Et annet sentralt spørsmål er hvorfor så mange faller
utenfor arbeidslivet. Og hvorfor er det slik at stadig flere
unge mennesker blir uføretrygdet? Sykefravær og utstøtning fra arbeidslivet er et problem både for samfunnet og
for den enkelte som rammes. For at vi skal kunne gjøre noe
med det, må vi først forstå hvilke mekanismer som fører til
sykefravær og annet fravær fra arbeidslivet.
Norges forskningsråd har bevilget penger til et stort
prosjekt som fra 2009 bruker HUNT-data til å kartlegge
årsaker til at mennesker under 40 år blir uføretrygdet
eller av andre grunner ikke deltar i arbeidslivet. Men selv
om dette prosjektet tar fatt i noen viktige spørsmål, er det
behov for enda mer kunnskap og et bedre grunnlag for å
kunne ta gode beslutninger. HUNT databank gir muligheter
for å studere mange nye problemstillinger innenfor temaet
sykefravær og utstøtning fra arbeidslivet.

19

HUNT og NTNU mot 2020

20

4.1.3. Mental helse
Mentale helseplager, særlig angst og depresjon, er blant
de mest utbredte folkesykdommene og kan medføre store
lidelser. Slike plager har ofte stor innvirkning ikke bare på
livskvalitet, men også på sykefravær og risiko for uføretrygd.
HUNT har gode data på forekomst av både angst og depresjon, og en rekke studier er gjennomført. Det viser seg
også at angst og depresjon har sammenheng med mange
andre sykdommer. Det er publisert et stort antall studier
om mental helse basert på HUNT 1 og HUNT 2-data.

Eksempler på hva som er funnet:
• Forekomsten av depresjon øker med alderen og er
omtrent like vanlig hos menn som hos kvinner
• Utdanning ser ut til å beskytte mot både angst og
depresjon.
• Forekomsten av depresjon varierer med årstidene, og
er vanlig på våren, mens forekomsten av angst ikke
varierer med årstidene.
• Søvnproblemer er en like stor risikofaktor for uførepensjon som depresjon.
Det arbeides med å etablere et diagnoseregister for
personer med bl.a. demens. Sammen med HUNT 3, som
også har omfattende data om mental helse og biomateriale
egnet til bl.a. genetiske studier, gir HUNT databank muligheter for å etablere et bredt forskningsprogram innen
mental helse.
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4.1.4. Alderssykdommer
Blant de aldersgruppene som kommer i pensjonsalderen
om 10-15 år og utgjør den såkalte eldrebølgen, vil mange
ha god både fysisk og mental helse. Men på grunn av at
det er så mange i disse aldersgruppene, vil også mange
være plaget med sykdommer og med nedsatte mentale og
fysiske funksjoner. Mye av oppgavene for helsetjenesten vil
dreie seg om å ta seg av disse alderssykdommene. Dette
krever solid kunnskap. I åra framover er det derfor nødvendig å satse mer på dette forskningsfeltet.
Både ved HUNT 2 og HUNT 3 er det samlet egne data om
deltakere 70 år og eldre, dvs. fysisk funksjon, hjelpebehov
og om hva de synes om de kommunale hjelpetjenestene.
Ved HUNT 3 er det dessuten samlet ekstra data om bruken
av helsetjenester, både primærhelsetjenesten, bruk av
sykehus og bruk av alternativ medisin.
HUNT databank har helseopplysninger for de som tilhører
eldrebølgen helt fra HUNT 1, dvs. da de var i 40-50-årsalderen. Dette gir gode muligheter for å studere hvilke
egenskaper de har som holder seg friske til langt opp i
alderdommen sammenlignet med de som blir syke og får
nedsatte fysiske og mentale funksjoner.
I 2008 startet et prosjekt som har som må å etablere et
diagnoseregister for demens i fylket, noe som vil gi enestående muligheter for å studere både forekomst av
demens, risikofaktorer for demens og effekter av demens
for pasientene, pårørende og for helsepersonell. Slik kunnskap vil være viktig bl.a. for kunne planlegge den framtidige eldreomsorgen.
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4.1.5. Ung og frisk?
Ungdom har generelt sett god helse. Men ungdomsårene
kan være avgjørende for hvordan en får det som voksen, og
ikke alle kommer seg gjennom ungdomsårene uten skrammer. Hvordan kan vi best hjelpe dem som sliter i tenårene? Hva kjennetegner de som greier seg godt og som blir
sunne og trygge unge voksne? HUNT databank inneholder
opplysninger om ca 20 000 tenåringer, samlet gjennom tre
store undersøkelser.

Dette har HUNT-data allerede vist:
• Overvekt er et økende problem blant tenåringer, men
det blir også flere undervektige.
• Skilsmissebarn har oftere psykiske problemer enn
barn som har foreldre som bor sammen.
• Tidlig pubertet kan øke risikoen for overdreven alkoholbruk og annen risikoatferd hos jenter
• Røyking minker, men mange flere snuser.
I HUNT 3 (2006-08) ble det også samlet genetiske materiale fra ungdommene. Dette øker muligheten for å studere
arvelighet og familiesammenhenger.
Ungdom har andre helseproblemer enn voksne. De snakker mer om psykisk helse, trygghet og trivsel når de skal
beskrive sin egen helse. Data fra Ung-HUNT kan bidra til å
belyse ei lang rekke problemstillinger knyttet til ungdoms
helse, bl.a. ved å sammenstille Ung-HUNT-data med opplysninger fra Medisinsk fødselsregister. En kan da studere
i hvilken grad forhold omkring svangerskap og fødsel kan
påvirke helsa i tenårene. Eller en kan sammenstille data
fra ungdommene med helseopplysninger fra foreldrene og
kanskje besteforeldrene som også har deltatt i HUNT.
Mange helseforhold og helsevaner går i arv fra generasjon
til generasjon, enten det er genetisk eller sosial arv. De
fleste slike sammenhenger vet vi for lite om i dag, men ved
hjelp av HUNT-data er det mulig å komme mye lengre.
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4.1.6. Overvekt og diabetes
Den sterke vektøkningen som skjer i hele den vestlige
og flere andre befolkningsgrupper, er en av de mest
tydelige endringene i helsetilstanden i Norge i de siste
15-20 årene.
Vektøkningen, og særlig blant yngre mennesker, er i ferd
med å bli et utbredt folkehelseproblem med store helsemessige og andre samfunnsmessige konsekvenser.
En effekt av vektøkningen er økt risiko for diabetes type 2.
Kroppsvekt og diabetes type 2 har vært et av de sentrale
forskningsfeltene i HUNT helt siden HUNT 1.

HUNT-data har tidligere vist:
• Forekomsten av diabetes type 2 har økt betydelig de
siste par tiårene, særlig hos unge voksne.
• Økningen i diabetes har trolig sammenheng med den
sterke økningen av kroppsvekten, som også har vært
sterkest hos ungdom og unge voksne.
• Personer med diabetes har mindre migrene enn andre.
• Dødeligheten blant personer med diabetes type 2 har
gått betydelig ned, men er fortsatt 2-4 ganger så høy
sammenlignet med personer uten diabetes.
Både HUNT 1, 2 og 3 inneholder et bredt sett av variabler
knyttet til diabetes type 2, og det er etter hver HUNTundersøkelse også gjort kliniske oppfølgingsundersøkelser av personer med nyoppdaget diabetes.
I etterkant av HUNT 3 er det foretatt oppfølging av en
stor gruppe som er antatt å ha betydelig økt risiko for å
utvikle diabetes type 2 med formål å redusere risikoen for
å utvikle diabetes. HUNT databank er en av de aller beste
for å studere forekomst av overvekt og diabetes type 2,
endringer av disse tilstandene over tid, og hvilke
miljømessige eller genetiske faktorer som er viktige i
utviklingen av overvekt og diabetes type 2.
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4.1.7.Hjerte- og karsykdommer

HUNT-data har hittil vist:

Selv om dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har gått
ned siden 1970-tallet, er det fremdeles slik at de fleste
dør av hjerte- og karsykdommer. Og det er fremdeles mye
som vi ikke forstår når det gjelder utbredelse av hjerte- og
karsykdommer og av årsakene til disse sykdommene.

• På 1980-tallet hadde de allmennpraktiserende legene
funnet de fleste pasientene med høyt blodtrykk, slik at
det ikke var nødvendig med spesielle screeningundersøkelser.

Årlig brukes i størrelsesorden to milliarder kroner over
trygdebudsjettet til behandling av risikotilstander som høyt
blodtrykk og forhøyet kolesterol, og behandlingsomfanget
øker fra år til år.
Behandlingskvaliteten av høyt blodtrykk var noe av utgangspunktet for HUNT 1, og ved alle HUNT-undersøkelsene er det målt blodtrykk og det er registrert forekomst
av hjerteinfarkt, angina pectoris, og hjerneslag. Ved HUNT
2 og HUNT 3 er det også målt total kolesterol, HDL og
triglyserider.
En rekke andre kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer er dessuten målt eller registrert ved alle
HUNT-undersøkelsene. Ved HUNT 3 er det gjort maksimalt
O2-opptak på flere tusen deltakere, noe som bl.a. kan sammenholdes med egenrapportert fysisk aktivitet.
Det er etablert et diagnoseregistre for hjertefinfarkt og for
blodpropp (venøse tromboser og lungeembolier), og det er
gjort assosiasjonsstudier for å forstå mer av mekanismene
bak dannelsen av tromboser.

• Friske som fikk påvist høyt blodtrykk fikk en lett forbigående reduksjon i livskvaliteten, men den normaliserte seg etter kort tid.
• Fysisk aktivitet reduserer risikoen for hjerneslag hos
kvinner
• Både nedsatt nyrefunksjon og små mengder protein i
urinen (mikroalbuminuri) er uavhengige risikofaktorer
for hjerte- og karsykdom.
• Dersom de internasjonale retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsykdommer ble praktisert, ville de
alle fleste nordmenn bli klassifisert som høyrisikopasienter.
Sammen med de lagrede serumprøvene, som kan analyseres på ei rekke faktorer, og fullblodprøvene som kan gi
DNA, er det store muligheter for å studere både hvordan
forekomsten av hjerte- og karsykdommene har endret seg
over tid og hvordan risikofaktorene har endret seg. Og det
gir muligheter for å studere videre på hvilke mekanismer,
både miljømessige og genetiske, som ligger bak utvikligen
av hjerte- og karsykdommer i moderne tid.
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4.1.8. Andre forskningsfelt 
basert på HUNT databank
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
Astma og allergi
Beinskjørhet
Stoffskiftesykdommer
Hudsykdommer (eksem/psoriasis)
Svangerskapsforgiftning (preeklampsi)
Kvinnesykdommer
Spiseforstyrrelser
Lese- og skrivevansker
Hodepine/migrene
Muskel- og skjelettlidelser
Kroniske smertetilstander
Nyresykdommer
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•
•
•
•
•
•
•

Urinvegsykdommer (prostataplager/urininkontinens)
Mage og tarmsykdommer
Arbeids- og yrkesmedisin (yrkesklassifisering i HUNT3)
Helsetjenestebruk
Kultur og helse
Livssyn og helse
Livskvalitet/trivsel og helse

For å få en fullstendig oversikt over mulighetene i HUNT
databank er det nødvendig å studere det faglige programmet ved de ulike delstudiene i HUNT, deriblant innholdet i
spørreskjemaene: http://www.hunt.ntnu.no/
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4.2. Videre oppfølging av
HUNT-populasjonen
En av de store fordelene med HUNT er den lange oppfølgingstiden av den samme populasjonen. Dette gir muligheter til å studere hvordan helsetilstanden utvikler seg over
tid både for enkeltindivider, grupper, f.eks. ulike sykdomsgrupper, og for hele populasjonen. HUNT 3 er hittil den
største satsingen, der det særlig ble lagt vekt på innsamling, håndtering og lagring av biologisk materiale.
Mulighetene for videre oppfølging av HUNT 3-deltakerne
er allerede drøftet, uten at det er tatt noen beslutninger
verken om det skal gjøres videre oppfølgingsstudier eller
på hvilken måte dette skal gjøres. Men det er liten tvil om
at flere forskergrupper vil ønske data om hvordan det går
videre med hele eller deler av HUNT-populasjonen. Før en
endelig beslutning tas bør en rekke aspekter vurderes: Det
viktigste er å definere hva som er målet og vurdere hvordan
de vitenskapelige/epidemiolgiske hensynene kan ivaretas.
Det er dessuten nødvendig å vurdere hvordan en best kan
sikre god oppslutning fra målgruppen(e), hvordan kvaliteten på data kan sikres, f.eks. hvordan standardiseringen av
datainnsamlingen kan gjennomføres, i tillegg til å vurdere
kostnaden og den praktiske organiseringen og gjennomføringen av prosjektet.

En slik oppfølging kan derfor tenkes gjennomført
på flere måter:
• En HUNT 4 etter samme mal som HUNT 1-3.
Erfaringen er at en slik modell gir data av høy kvalitet,
bl.a. fordi det er mulig å standardisere prosedyrene i et
slikt kompakt prosjekt. Men det er krevende å gjennomføre, og deltakelsen har vært synkende over de vel 20
årene HUNT har pågått, særlig blant yngre voksne.
• Innsamling av data ved hjelp av legekontorene og sykehusene. Pasienter som møter til sin fastlege eller ved
en sykehuspoliklinikk kan bli bedt om å fylle ut spørreskjema og avgi blodprøve.
Etter som storparten av befolkningen møter hos lege
i løpet av en femårs periode kan dette være en metode
for å få kontakt med befolkningen.
En slik modell krever godt samarbeid med legekontorene og med sykehusene. De som møter hos fastlegen
eller på sykehusene er i en pasientsituasjon, og dette
kan trolig påvirke en del av svarene på spørreskjema

sammenlignet med HUNT 1-3. Standardiseringen av
prosedyrene kan bli vanskeligere, og den delen av befolkningen som ikke går til lege blir ikke inkludert.
Dersom en aksepterer å følge opp bare en del av befolkningen, kan en slik modell avgrenses til f.eks. noen av
de større legesentrene i fylket. Da vil det bl.a. bli lettere
å standardisere prosedyrene, samtidig som prosjektet
blir enklere å organisere.
• Etter som alle fastlegene bruker elektroniske journaler,
er det teknisk mulig å trekke ut utvalgte opplysninger
fra deres journaler, og det er allerede utviklet programverktøy til dette formålet. Spørsmålet er hvilke opplysninger det er aktuelt å innhente og hvilken kvalitet
og hvilken grad av standardisering det er mulig å oppnå
på denne typen data.
• Den teknologiske utviklingen går raskt, bl.a. når det
gjelder muligheten for sensorer som kan festes på
personer for å registrere ulike helseparametre over
noen dager. I løpet av få år kan det tenkes at teknologien
er utviklet videre slik at det er mulig å følge opp viktige
målgrupper på en helt annen måte enn det som er gjort
tidligere. I tillegg kan det tenkes at nettbaserte spørreskjemaer kan erstatte papirskjemaene som hittil er
brukt i HUNT.
Før det tas beslutning om og event. hvordan en oppfølging
av HUNT-populasjonen skal gjøres, er det nødvendig med
en bred vurdering, der bl.a. personer med vitenskapelig og
særlig epidemiologisk kompetanse er med. I tillegg er det
viktig å trekke inn personer som har erfaring fra tilsvarende prosjekter tidligere, deriblant personer med god kunnskap om fylket og den populasjonen som skal undersøkes.
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4.3. Endepunktregistrering

4.4. Kommunikasjonsarbeid

For å kunne utnytte det forskningspotensialet som ligger i
HUNT databank er det nødvendig å ha opplysninger om
hvordan det går med HUNT-deltakerne. En metode er å
bruke såkalte endepunktregistre, dvs. diagnoseregistre eller andre helseregistre som gir informasjon om hvem som
har fått ulike diagnoser, eller hvem som er død og når.

HUNT er kjent for de fleste innbyggerne i Nord-Trøndelag
og helseundersøkelsen har et godt omdømme. HUNT
er også i økende grad kjent og anerkjent i fagmiljøer og
politiske miljøer både regionalt og nasjonalt, og også blant
internasjonale forskere. Det er lagt ned et grundig kommunikasjonsarbeid i samband med HUNT 3, og det er viktig at
det også blir drevet et aktivt kommunikasjonsarbeid i åra
framover.

Hele HUNT-prosjektet er bygd opp for å kunne bruke data
fra slike registre. Forskerne har i mange år brukt opplysninger fra sentrale registre som, f.eks. Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Folketellingsdata, Familieregisteret (Det sentrale personregister)
og NAV/Rikstrygdeverket. For få år siden ble også Reseptregisteret og Pasientregisteret etablert.
Tilgangen til registrene er strengt regulert, og det er for
hvert prosjekt nødvendig med godkjenning/konsesjon
fra REK, Datatilsynet/NSD, Helsedirektoratet (fritak fra
taushetsplikten) og fra institusjonene som eier eller har
disposisjonsrett over registrene.
Disse søknadsprosessene er kompliserte og tidkrevende,
og mange prosjektplaner er lagt til side på grunn av de
omstendelige prosedyrene. Ett av målene med den nye
Helseforskningsloven, som ble vedtatt i Stortinget i 2008,
er å gjøre søknadsprosessene lettere og mer oversiktlige.
I tillegg til slike sentrale helseregistre er det helt siden
tidlig på 1990-tallet arbeidet med lokale diagnoseregistre/ endepunktregistre i Nord-Trøndelag. Dette arbeidet
har hele tiden skjedd i nært samarbeid med sykehusene i
fylket, og nå Helse Midt-Norge RHF/Helse Nord-Trøndelag HF. Ut fra journalopplysninger ved sykehusene er det
utarbeidet diagnoseregistre over lårhalsbrudd, underarmsbrudd, hjerneslag, hjerteinfarkt, venøse tromboser og
lungeemboli.
Ved Helse Nord-Trøndelag (Sykehuset Namsos) er det
etablert et register over pasienter med multippel sklerose
(MS), og det er søkt om å få etablere register over bipolare
lidelser og schizofreni. I 2008 startet arbeidet med å etablere et diagnoseregister over demens i fylket, basert både
på sykehusjournaler og opplysninger i primærhelsetjenesten. Etableringen og tilgangen til slike lokale registre er
selvsagt også strengt regulert.

For det første pålegger konsesjonen fra Datatilsynet HUNT
forskningssenter å føre en kontinuerlig dialog med befolkningen i Nord-Trøndelag for å informere dem om hvordan
det innsamlede materialet brukes. Tilgjengelig og oppdatert informasjon er en forutsetning for at deltakernes
samtykke fortsatt skal være gyldig. Kontinuerlig informasjon er dessuten viktig for å opprettholde tillit og interesse
blant befolkningen, politikere og andre samarbeidspartnere, og for å sikre økt forskningsaktivitet på HUNT-data.
I tillegg er forskningsformidling en av universitetets tre
hovedoppgaver, i følge Universitetsloven.
En god, innholdsrik og oppdatert nettside vil være et
hovedelement i kommunikasjonsarbeidet. Både HUNT-deltakere, politikere, myndigheter, helsepersonell og forskere
vil kunne bruke denne kanalen. I tillegg er den viktig som
informasjonskanal mot journalister, som også videreformidler tekster gjennom sine medier. Det er dessuten
pålegg om å sende ut et årlig informasjonsskriv rettet mot
alle HUNT-deltakerne.
Gjennom HUNT 3-perioden har HUNT forskningssenter
aktivt søkt medieomtale. Dette har lyktes i høy grad, og det
har overveiende vært positive erfaringer. HUNT 3 fikk mye
omtale både lokalt, regionalt og nasjonalt. De aller fleste
oppslagene var resultater av at HUNT forskningssenter
aktivt tok kontakt med journalistene. Medieomtale krever
målrettet arbeid over tid, og det er krevende å omsette
vitenskapelige publikasjoner til tekster som er interessante
og forståelige for et allment publikum.
Forskningsformidling blir i økende grad sett på som et eget
fagfelt innen journalistikk og kommunikasjonsarbeid, og
det er derfor viktig at tilstrekkelig kompetanse og kapasitet
er tilgjengelig for dette arbeidet.

For å kunne utnytte det forskningspotensialet som
ligger i HUNT databank er det nødvendig å ha
opplysninger om hvordan det går med HUNT
deltagerne. En metode er å bruke såkalte ende
punktsregistre.
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4.5. Næringsutvikling
Allerede på 1990-tallet ble det drøftet om det var mulig å
utnytte HUNT i næringssammenheng. Imidlertid var lover
og regelverk da svært utydelige, og planene ble skrinlagt.
Ideen ble tatt opp igjen i 2003-04, og etter en grundig
utredning ble selskapet HUNT Biosciences AS etablert i
2007 som det første i sitt slag i Norge.
Formålet med selskapet er at en gjennom næringsutvikling skal sikre at de ressursene som ligger i HUNT databank blir utnyttet optimalt og på en slik måte at de
kommer befolkningen til gode. Selskapet har et ideelt
formål, bl.a. ved at et eventuelt overskudd skal gå tilbake
til forskning og folkehelsearbeid. Eierne er NTNU, Helse
Midt-Norge RHF og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Det er utarbeidet en forretningsplan og en markedsanalyse for selskapet. Forretningsplanen konkluderer med
at HUNT databank matcher nye initiativ i markedet, og at
biobanken utgjør en nøkkelressurs bl.a. for utvikling av nye
diagnostiske verktøy særlig basert på molekylær diagnostikk, for forebyggende behandling og «skreddersydd»
medisin.

I den sammenhengen er det viktig å kunne sammenstille
informasjon fra de populasjonsbaserte biobankene, som
HUNT er et eksempel på, og de sykdomsbaserte biobankene, som f.eks. Regional forskningsbiobank Midt-Norge.
Datamaterialet i HUNT kommer godt ut i sammenligninger med andre internasjonale populasjonsbaserte
biobanker. Populasjonsbaserte biobanker er under oppbygging i mange land, men HUNT har en konkurransefordel gjennom at undersøkelsen er gjentatt på samme
populasjon over en 20 års periode, og gjennom sin kvalitet
og faglige bredde.
I den internasjonale konkurransen omkring denne typen
næringsutvikling har HUNT en stor konkurransefordel ved
at HUNT-data gjennom det 11-sifrede fødselsnummeret
kan sammenstilles med lokale og nasjonale helseregistre.
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Oppgaver og ressurser
2009-10
HUNT forskningssenter sikrer investeringene og mulighetene som ligger i HUNT, slik
at NTNU ivaretar de oppgavene som er beskrevet foran på en god måte. Dette kapitlet
beskriver oppgaver, utfordringer og ressurser ved HUNT forskningssenter.

5. OPPGAVER
5.1. Ferdigstilling og
avvikling av HUNT 3
Feltarbeidet i HUNT 3 ble avsluttet i juni 2008.
HUNT-organisasjonen, som i gjennomføringsfasen av
HUNT 3 har omfattet vel 80 medarbeidere, og er nedbemannet vesentlig.
En rekke avtaler skal følges opp, og regnskapet skal gjøres
opp. Data kom også inn ut over høsten 2008, f.eks. i form av
etterslep av skjema 2 og 3, utsending og mottak av skjema
til de som ikke har møtt fram (ca 45.000 utsendte skjema.

5.2. Kvalitetssikring
og dokumentasjon
Alle dataelementene skal kvalitetssikres før de leveres
til forskerne. Høsten 2007 og våren 2008 ble det gjort et
omfattende arbeid med kvalitetssikring av data fra HUNT 1
og HUNT 2, det ble arbeidet kontinuerlig med en egen databaseløsning for HUNT databank (ForskDB). Samtidig pågår
det et arbeid for å oversette alle HUNT-data (spørreskjema,
variabler, labels, osv.) og alt informasjonsmateriell som
er brukt i HUNT, deriblant HUNTs nettsider, til kvalifisert
engelsk. Dette prosjektet kom i stand ved hjelp av HUNT
Biosciences AS. Målet var at kvalitetssikringen av data fra
HUNT 3 i hovedsak skulle være ferdig i løpet av 2008, slik at
data kunne leveres til forskerne tidlig i 2009.

5.3. Andre prosjekter
HUNT forskningssenter har hatt ansvaret for, og har vært
mer eller mindre involvert i, noen prosjekter som har pågått etter at HUNT 3 ble avsluttet.

Det gjelder:
• Flere fase 2-prosjekter i HUNT 3, bl.a. studier om sosial
angst, acne og synsproblemer hos unge og et prosjekt
om kroniske smertetilstander som skal følge 5000
personer i Levanger/Verdal over en femårs periode.
• Kommunedataprosjektet, dvs. et samarbeidsprosjekt
med Nord-Trøndleag fylkeskommune om å formidle
resultatene fra HUNT 3 til de enkelte kommunene og til
fylkeskommunen.
• DE-Plan: Et EU-prosjekt for å forebygge diabetes type2.
Oppfølgingen av dette prosjektet vil trolig fortsette også
i 2010.
• BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources
Research Infrastructure): Et EU-prosjekt der HUNT
forskningssenter har ansvaret for å koordinere utviklingen av biobankinfrastrukturen.
• Videreføre arbeidet med endepunktregistre, delvis i
samarbeid med Helse Nord-Trøndelag og Helse MidtNorge. En langsiktig oppfølging av dette arbeidet er en
forutsetning for optimal utnytting av HUNT databank.
• Endepunktregister for demens er et eget prosjekt
hovedsakelig finansiert av Folkehelsinstituttet, og med
oppstart i 2008. Det krever samarbeid med begge
sykehusene i fylket, i tillegg til samarbeid med pleie- og
omsorgstjenesten, aldersinstitusjonene og fastlegene i
alle kommunene.
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5.4. Ivareta tilliten

5.5. Dataforvaltning og -utlevering

Tillatelse til at data fortsatt kan lagres i databanken og at
NTNU kan disponere data til medisinsk forskning, hviler
på den forutsetningen at den enkelte som har avgitt data
fortsatt har tillit til at NTNU forvalter og bruker de på en
god måte. Starten på det som senere er kalt HUNT forskningssenter ble etablert i Verdal allerede ved oppstarten av
HUNT 1 i 1984 nettopp for å ivareta denne tilliten.

Mens det er HUNT-deltakerne som eier data, er det i dag
NTNU som har disposisjonsretten, dvs. at NTNU kan
avgjøre hvordan data skal brukes i medisinsk forskning.
Dette er begrenset av samtykket som den enkelte har gitt,
og av lover og forskrifter.

En forskningsenhet som ivaretok den lokale prosjektledelsen og som var lokalisert midt i den populasjonen
som skulle inviteres, og med forskere og medarbeidere
som selv var en del av den samme populasjonen, ble ansett
som et tillitskapende tiltak. Det var også grunnen til at
det tidlig ble lagt opp til at databanken skulle forvaltes fra
forskningssenteret i Nord-Trøndelag, og det var seinere et
viktig argument når også biobanken ble etablert i fylket.
Denne nærheten mellom forskerne og befolkningen som
inngikk i studien ble ansett som en ekstra sikring for at
slike hensyn ble ivaretatt. Det er flere trekk i samfunnsutviklingen som tyder på at grupper i befolkningen blir
mer kritisk til å slike undersøkelser enn før, bl.a. det å avgi
sensitive data, til å være registrert i store registre, og det
blir stilt spørsmål ved personvernet og etikken i forskningen. Det er derfor ingen grunn til å tro at det vil bli mindre
utfordrende å opprettholde tilliten til HUNT-deltakerne i
åra som kommer.

I perioden 1984-2000 var det formelle ansvaret for bruken
av HUNT-data lagt til direktøren ved Folkehelseinstituttet,
mens det fra 2001 er lagt til dekanus ved Det medisinske
fakultet, NTNU. Bl.a. med bakgrunn i det tillitskapende
arbeidet overfor HUNT-deltakerne, ble det tidlig etablert en
ordning slik at forvaltningsoppgavene ble delegert til daglig
leder ved HUNT forskningssenter.
Denne ordningen ble videreført da forskningssenteret ble
en del av NTNU i 2001. Daglig leder ved forskningssenteret
leder forvaltningsarbeidet, dvs. vurdering av søknader om
analyserettigheter, og signering av forskningskontrakter.
Vurderingene av hvordan HUNT-data skal brukes, vurdering av samtykkene og dialogen med de ulike institusjoner
som må gi konsesjoner og godkjenninger til de enkelte
prosjekter, har i alle år være ivaretatt av forskningssenteret i Verdal. Dette gjelder kontakten med Regional komite
for medisinsk forskningsetikk (REK), Datatilsynet, Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret. Unntakene er dersom det er ekstra vanskelige
vurderinger og ved inhabilitet, - da løftes sakene opp til
fakultetsnivå.
Dette forvaltningsarbeidet er arbeidskrevende og utforMens det er HUNT-deltagerne som eier data,
drende, bl.a. fordi det er stor aktivitet med mange forskere
er det
i dag NTNU
som
har disposisjonsretten,
og forskergrupper
lokalisert
ulike
steder
både i Norge og
dvs.
at
NTNU
kan
avgjøre
hvordan
dataderfor
skal
utlandet som bruker HUNT-data. I perioder
har det
vært vanskelig å
etterkomme
ønskene
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brukes
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forskning.
rask levering av kvalitetssikrede data. Arbeidet er krevende
også fordi det dreier seg om potensielt konfliktstoff, etter
som noen prosjekter ønsker å studere samme problemstillinger. Noen prosjekter investerer store beløp i uttak av
prøver og i analyser, og i mange tilfeller står det i tillegg
om tidsbegrensede stipender, og om karrierer og prestisje.
Grenseoppgaven mellom ulike prosjekter kan dessuten
være vanskelig og krever ofte tett dialog med forskerne.
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Flere ganger har vi hatt gode erfaringer med å invitere
forskergrupper med mulige interessekonflikter til et
drøftings- eller meglermøte. I nesten alle tilfeller har vi da
kommet fram til gode løsninger.
Forvaltningsarbeidet er utfordrende også fordi det er
nødvendig å forholde seg til et stort og til dels uoversiktlig
lovverk og mange ulike institusjoner som ofte vurderer sakene ulikt. I de siste årene er det dessuten satt i gang flere
store prosjekter innen genetisk epidemiologi.
Disse er svært kostbare, de involverte internasjonale
miljøene er ofte svært kompetitive, og det krever stor påpasselighet både for å ivareta HUNT-deltakerne interesser
og for passe på at det norske lovverket følges.
Gjennom etableringen av HUNT Biosciences AS har eierne
(NTNU, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Helse MidtNorge RHF) markert at de ønsker å utnytte HUNT også til
næringsutvikling. Selv om selskapet har en ideell målsetting, har vi indikasjoner på at i hvert fall deler av befolkningen i Nord-Trøndelag er skeptiske til denne typen virksomhet, og særlig til et eventuelt samarbeid med farmasøytisk
industri, noe som er aktuelt for et slikt selskap.
Det er HUNT forskningssenter som skal inngå avtaler med
selskapet om bruken av HUNT-data til næringsformål. Med
henblikk på fortsatt å kunne ivareta tilliten hos HUNTdeltakerne kan dette bli ekstra utfordrende, og noe som
krever både nær kontakt med befolkningen i fylket og politisk dømmekraft. Alt i alt er det grunn til å tro at forvaltningsarbeidet i HUNT blir minst like utfordrende som hittil.

5.6. Andre universitetsoppgaver
Vitenskapelig ansatte ved HUNT forskningssenter har gjennom mange år veiledet PhD-kandidater, masterstudenter
og medisinske studenter, og det arbeides kontinuerlig med
nye søknader og med å rekruttere nye forskere. Flere av de
vitenskapelige ansatte er engasjert i PBL-undervisning for
medisinske studenter i Trondheim, mens andre har annen
type undervisning.
Til sammen 12 doktoravhandlinger har gått ut fra HUNT
forskningssenter. Dette er avhandlinger som er utarbeidet
av ansatte ved senteret, av kandidater med hovedveileder
ved senteret, eller ved at senteret på andre måter har
bidratt vesentlig.
Flere forskere ved senteret har hatt post doktor stipend
og skrevet ei rekke artikler, og også andre forskere har
skrevet mange artikler. De administrative oppgavene, dvs.
planlegging og gjennomføring av både HUNT 2 og HUNT 3,
og oppgaver med dataforvaltning, planlegging og oppbygging av ny biobank osv, har imidlertid krevd betydelige
ressurser.
Etter at HUNT 3 er gjennomført blir det større anledning
til å arbeide med egen forskning. Det er betydelig kompetanse innen flere metodefag og innen flere medisinske
forskningsfelt, og det er etablert gode samarbeidsnettverk
både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med andre gode
miljøer, bl.a. ved ISM og DMF for øvrig, er det derfor gode
muligheter til å drive forskning med god internasjonal
standard ved senteret.

Gjennom etableringen av HUNT Biosciences AS har
eierne (NTNU, Nord-Trøndelag fylkeskommune og
Helse Midt-Norge RHF) markert at de ønsker å
utnytte HUNT også til næringsutvikling.
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6. FAGLIG PLATTFORM
HUNT forskningssenter har kunnskap og
kompetanse på noen områder som er viktige i tolkningen av data fra HUNT, og som
også mange andre forskere har nytte av.
• Kunnskap om populasjonen
Kunnskap om geografi og kultur i bred forstand, og kunnskap om historiske, politiske, religiøse og sosiale forhold
kan være viktige for mange prosjekter. Dette er kunnskap
som ikke er godt dokumentert i skriftlige kilder.

• Kunnskap om metodene brukt ved
   datainnsamlingen
Selv om metodene som brukt ved datainnsamlingen er
forsøkt dokumentert gjennom flere rapporter og artikler,
er det mange eksempler på at forskere som ikke selv har
deltatt i datainnsamlingen har misforstått vesentlige momenter. I tillegg er det ofte spørsmål om detaljer i metodene som er brukt.

• Kunnskap om databanken
Informasjon om innholdet i HUNT databank er lagt ut på
HUNTs nettsider. Likevel har forskerne ofte spørsmål om
innholdet i databanken, f.eks. detaljer om variablene, kvaliteten på de ulike variablene og på biomaterialet, tilgjengelighet, osv. Dette er kunnskap som personalet ved HUNT
forskningssenter har.

• Samarbeidsnettverk
HUNT forskningssenter har gjennom mange år opparbeidet et bredt nettverk både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Dette nettverket omfatter f.eks. helsetjenesten i kommunene, de lokale sykehusene, lag og organisasjoner,
politikere og administratorer. Dette samarbeidsnettverket
er viktig både for å opprettholde tilliten i befolkningen og
for eventuelt å initiere videre datainnsamling.

• Biobanking
Under arbeidet med etableringen av HUNT biobank, dvs.
fra 2002 til 2008, er det opparbeidet betydelig kompetanse
innen biobanking, delvis i nært samarbeid med biobanker
i Sverige (Karolinska Institutet og Universitetet i Umeå) og
England (UK Biobank). Biobanking omfatter bl.a. kompetanse innen etablering og drift av biobank, deriblant metoder for håndtering av biomateriale, prosessering,
lagring og uthenting av prøver. Kompetanse innen moderne
robotiserte systemer er viktige elementer.

HUNT biobank er i dag en av de ledende i Norge, og har
også fått en nasjonal funksjon i og med at blodprøver fra
andre norske befolkningsbaserte undersøkelser nå lagres
der.

• Andre vitenskapelige kompetanseområder
HUNT forskningssenter har ansatte med vitenskapelig kompetanse innen anvendt samfunnsmedisin, klinisk
epidemiologi, epidemiologi/ungdomsmedisin og genetikk/
molekylærbiologi. Det er dessuten forskningskompetanse
(på doktorgradsnivå) og klinisk kompetanse innen sosialepidemiologi/trygdemedisin, lungemedisin, diabetes,
barnesykdommer, hjerte- og karsykdommer, allmennmedisin, gastroenterologi, osteoporose og psykiatri.

33

HUNT forskningssenter

7. INFRASTRUKTUR
34

For å kunne ivareta oppgavene beskrevet
foran, har HUNT forskningssenter kompetanse og infrastruktur på flere områder:
• Ledelse – dvs. forskningsledelse, personalledelse og
økonomi. Støttefunksjonene benyttes ved ISM og DMF.
• Vitenskapelig kompetanse – bl.a. for å kunne vurdere
søknader, kvalitet av forskningsdata og ivareta
kommunikasjonen med forskningsmiljøene både i
Norge og utlandet.
• Saksbehandlerkompetanse – særlig ved
behandling av søknader om analyserettigheter.
• Datahåndtering – dvs. kompetanse innen behandling av
store datamengder, og kunnskap om rutiner for kvalitetskontroll og dokumentasjon.
• IT-kompetanse – bl.a. for å videreutvikle databaseprogrammet (ForskDB) der alle HUNT-data etter hvert
skal lagres. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid
med forskere som kjenner datasettet og som vet hvordan data brukes av forskerne.
Også her er det viktig å dra nytte av kompetansen som
er tilgjengelig ved IT-seksjonen ved DMF, som forutsettes å ha ansvaret for drift og vedlikehold av ITsystemene.
• Ved biobanken finnes et informasjons- og styringssystem for alle etablerte prosesser/prosedyrer, et
såkalt LIMS (Laboratory Information Management
System). Dette vil også inneholde detaljert informasjon
om hvordan den enkelte prøve er håndtert og kvaliteten
knyttet til dette. Å bygge opp og vedlikeholde/fornye
LIMS krever vesentlige IT-ressurser.
• Lagersystemer i biobanken – det er utviklet svært
moderne lagersystemer for å imøtekomme et økende
behov for automatiserte løsninger. Dette er nødvendig
for å ivareta behovet for rask og sikker utlevering av
materialet og for å tilfredsstille de høye kvalitetskrav
som stilles av forskergrupper og andre ved anvendelse
av prøvene til en rekke avanserte analyser.

• Molekylærbiologi/genetikk – biobanken fortsetter
oppbyggingen av molekylærmedisinsk kompetanse for
foredling av eget materiale, utføring av genetiske analyser og egen forskningskompetanse innen disse fagområdene.
• Lab-teknisk kompetanse – gjennom flere år har biobanken utvidet sitt virksomhetsområde og tatt i bruk
stadig mer avansert vitenskapelig utstyr. Dette har gitt
det lab-tekniske personellet en egen spisskompetanse
innen «state of the art»-biobanking som det er viktig å
beholde og videreutvikle.
• Statistisk kompetanse – ikke minst gjennom tilbakeføring av data fra svært omfattende genetiske analyser,
vil det være behov for egen kompetanse innen biostatistikk/bioinformatikk. Dette er delvis forsøkt ivaretatt
gjennom ressurser ved NTNU og den såkalte FUGEplattformen innen bioinformatikk.
Vi har også samarbeidsavtaler med utenlandske
forskergrupper og mottatt støtte via NIH til utveksling
av seniorforskere og postdoc-stipendiater innen biostatistikk for å bygge opp en slik kompetanse «innomhus».
• Juridisk kompetanse er ikke forutsatt i 2009/10, men blir
trolig mer påkrevet i åra som kommer.
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8. ØKONOMI OG PERSONELL
Driften av HUNT forskningssenter har i alle
år hovedsakelig vært prosjektfinansiert, og
de siste årene har mesteparten av finansieringen vært knyttet opp mot HUNT 3.
En av de store utfordringene framover er å
få en tryggere basisfinansiering av senteret.
Dette vil være en viktig forutsetning for å
kunne utnytte HUNT databank i åra framover.
Basisfinansieringen må dekke nødvendig infrastruktur
og bemanning for å forvalte datamaterialet og det biologiske materialet i HUNT databank på en forskriftsmessig
og sikker måte. Aktiviteten ut over dette kan forsatt være
selvfinansierende gjennom oppdrags- og aktivitetsbaserte
inntekter.

8.1. Personell
Personellet ved forskningssenteret er sammensatt ut fra
de behovene som har meldt seg etter hvert som aktiviteten
har økt. Under gjennomføringen av HUNT 3 har mer enn 80
personer vært ansatt ved senteret. I etterkant av HUNT 3
har det vært gjennomført en sterk nedbemanning, men det
er viktig å beholde tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til
å gjennomføre de oppgavene som forskningssenteret skal
ivareta i årene som kommer.
De vitenskapelig ansatte har forskningskompetanse minst
på doktorgradsnivå, alle har mangeårig erfaring med
HUNT og alle har spesifikke oppgaver knyttet til forvaltning og videre utvikling av HUNT databank. Mange av de
teknisk/administrativt ansatte har i løpet av år opparbeidet
spesiell kompetanse på sine områder, bl.a. innen saksbehandling, datahåndtering, laboratorieprosedyrer og
IT-systemer.
Da det har vært få institusjoner med tilsvarende funksjoner
i Norge, har opplæringen i stor grad skjedd ved senteret
eller ved nær kontakt med utenlandske miljøer. I perioder
har dette ført til at enkelte oppgaver har vært avhengige av
enkeltpersoner og dermed vært sårbare. Det er derfor satt
i gang arbeid for å minske denne sårbarheten, bl.a. med å
etablere overlappende kompetanse.

Flere større og mindre prosjekter som er lagt til forskningssenteret vil pågå også i 2009, selv om basisundersøkelsene ved HUNT 3 er ferdig. Flere personer vil være
engasjert for av ivareta disse oppgavene, finansiert av
øremerkede midler. HUNT forskningssenter har hatt og
bør fortsatt ha som ambisjon å være et kompetansesenter
i Nord-Trøndelag. Det har i mange år vært etterspørsel fra
forskere fra sykehusene og fra andre om å få kontorplass
og bli en del av miljøet.
Ut fra disse forutsetningene har HUNT forskningssenter
følgende personellressurser i 2009/10 - se neste side.
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Personellressurser i 2009/10
1
2
3
4
5
6
7

1.1. Vitenskapelige ansatte
Stillingstype
Andel
Professor i anvendt samfunnsmedisin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0
Professor i epidemiologi/ungdomsmed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0
Professor i anvendt samfunnsmedisin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0
Professor i klinisk epidemiologi, biobanking  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Engasjement .  .  .  .  .  .  1,0
Førsteaman./forsker i klinisk epidemiologi, kvalitetsutvikling .  .  Engasjement .  .  .  .  .  .  0,7
Førsteaman./forsker i sosial epidemiologi, ledelse  .  .  .  .  .  .  .  . Engasjement .  .  .  .  .  .  1,0
Professor i molekylærbiologi (LBK)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1.2. Teknisk/administrative ansatte
Kontorleder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0
Rådgiver  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  1,0
Førstesekretær .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0
Data manager .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0
Datatekniker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5
Lab-leder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  1,0
IT-ingeniør biobank, utvikler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  1,0
IT-ingeniør Forsk-DB, utvikler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Engasjement .  .  .  .  .  .  1,0
IT-ingeniør DMF, drift/utvikling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,0
Lab-ingeniør .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0
Lab-ingeniør .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0
Lab-ingeniør .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0
Lab-ingeniør .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0
Lab-ingeniør .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1.3. Prosjektengasjerte
Lab-ingeniør .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prosjektengasjert .
Lab-ingeniør .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prosjektengasjert .
Lab-ingeniør .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prosjektengasjert .
Rådgiver FOG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prosjektengasjert .
Lege demensprosjekt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prosjektengasjert .
Sykepleier demensprosjekt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prosjektengasjert .
Forsker kommunedataprosjekt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prosjektengasjert .
Sykepleier diabetesprosjekt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prosjektengasjert .
Molekylærbiolog .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prosjektengasjert .
Informasjonskonsulent (DMF) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .
Til sammen
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 .
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 .
 .
 .
 .
.

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
.

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
.

 . 1,0
 . 1,0
 . 1,0
 . 1,0
 . 0,5
 . 1,0
 . 1,0
 . 1,0
 . 0,2
. 0,2
28,3

HUNT forskningssenter

Kommentarer til personellplanen
De vitenskapelig ansatte (pkt 1.1. i personalplanen) og de
teknisk/administrativt ansatte (pkt 1.2. i personalplanen)
forutsettes å kunne ivareta de helt grunnleggende oppgavene ved forskningssenteret, dvs. drift og videreutvikling
av databanken, datautlevering, og ande universitetsoppgaver (se kap 5). Dette kan derfor betraktes som basisbemanningen ved senteret.
I tillegg vil det være ei rekke ansatte som er engasjert for
å ivareta prosjektbaserte aktiviteter, og som finansieres
av prosjektmidler.
HUNT forskningssenter er i 2009 i større grad blitt integrert med ISM og DMF, bl.a. ved at flere teknisk/administrative funksjoner blir gjort sentralt. Det gjelder bl.a. flere
funksjoner innen IT, regnskap og økonomistyring.
IT-seksjonen har allerede fra 2007 hatt ansvaret for IToppgavene ved hjelp av bl.a. tre IT-stillinger finansiert av
HUNT forskningssenter (to av disse er lokalisert ved DMF
i Trondheim og én er lokalisert i Levanger).
Regnskap og økonomistyring er tenkt delvis finansiert av
overhead-midlene som avsettes til DMF sentralt (10%,
dvs. ca 1,5 mill i 2009).
Fra 2009 er professor i molekylærbiologi ansatt ved
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), og kommunikasjonsarbeidet tilknyttet
HUNT ivaretas av DMF eller NTNU sentralt.
Arbeidet med å skaffe midler fra eksterne kilder som
budsjettert krever et godt nettverk og et kontinuerlig og
systematisk arbeid. Dette arbeidet ivaretas av HUNT,
DMF og NTNU sentralt.
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8.2. Budsjett 2009

8.3	 Finansiering

Budsjettet er satt opp ut fra de behovene som er beskrevet
i kap 5 og pkt 8.1. Lønnsbudsjettet for basisbemanningen blir på ca kr 12 mill, mens prosjektengasjerte har et
budsjett på ca kr 2,5 mill. Det er til sammen beregnet 15%
overhead, og av disse er 10% (ca kr 1,3 mill) avsatt til DMF
sentralt. Driftsbudsjettet er i stor grad basert på erfaringstall fra de siste årene.

HUNT forskningssenter er i hovedsak basert på ekstern
finansiering i 2009. Ut fra erfaringene med HUNT 3 skulle
mulighetene for å skaffe finansiering være gode.

Budsjett
Lønn
Vitenskapelig ansatte
Teknisk/administrative
Overhead 10%
Lønn tilsammen

Drift
Husleie kontor
Driftskostnader forvaltning
Husleie biobanken
Driftskostnader biobanken
Kompetanseheving, kurs, reiser
IT
Annet
Drift til sammen
Totalt

finansieringskilder
NTNU
HOD
SO
NTFK
FUGE 2
FUGE regionalt

(1000 kr)
4.800
8.100
1.300
14.200

(1000 kr)
800
700
3.800
4.200
200
300
200
  10.200
24.400

Andre finansieringskilder*
Uttak fra biobanken
Datautlevering
Privat næringsliv
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Lag/organisasjoner
Husleieinntekter

HUNT forskningssenter

Kommentarer:
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Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Norges Forskningsråd (NFR)

For 2009 har HOD bevilget 4.7 mill i driftstilskudd til HUNT
forskningssenter. På grunn av HUNT biobanks nasjonale
funksjon der prøver både fra Tromsø, Bergen og Oslo også
blir oppbevart, og HUNTs betydning som kilde til nasjonale
helseovervåkningsdata, er det forventet at HOD vil øke sin
grunnbevilgning fra 2011.

Programmet for funksjonell genomforskning (FUGE 2). Det
er videre utlyst infrastrukturmidler fra NFR.

FUGE regionalt
De er bevilget midler til en halv teknikerstilling i biobanken
i tre år fra 2008.

Samarbeidsorganet (SO)
(Helse-Midt Norge RHF og NTNU).
Økonomisk støtte fra SO har vært prosjektbasert, bl.a. til
stipendiater, endepunktregistrering, kvalitetssikring og
ferdigstilling av HUNT 3-data. De fleste midlene har vært
øremerkede prosjektmidler. Fra 2009 er det imidlertid
bevilget infrastrukturmidler til HUNT.

Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK)
For 2009 har NTFK støttet senteret med 1,4 mill. Fylkeskommunen har økonomisk engasjement i andre aktiviteter
tilknyttet HUNT forskningssenter, som Kommunedataprosjektet og FOLK.

Andre finansieringskilder*
Uttak fra biobanken

Det er økende antall prosjekter som etterspør biomateriale. I 2009 vil trolig omsetningen bli 4 mill.

Datautlevering
Det er beregnet pris per artikkel, kr 25.000 for NTNU-forskere, og kr 40.000 for forskere utenfor NTNU, til sammen
vil inntektene bli på omtrent kr 1.500.000.

Privat næringsliv
HUNT 3 har fire hovedbidragsytere fra privat næringsliv:
StatoilHydro, NTE, Sparebank 1 og Gjensidige. Disse vil
bli invitert til å høste av sin «grunnlagsinvestering» ved å
støtte forskning og kunnskapsutvikling basert på HUNT.
Det vil også bli søkt andre kilder.

Helsedirektoratet
har støttet flere HUNT-prosjekter, bl.a. diabetesprosjektet
i etterkant av HUNT 3, og det vil bli søkt om fortsatt støtte i
2009/10.

Folkehelseinstituttet (FHI)
overførte i 2007 til sammen kr 2 mill til etablering av et
demensregister i Nord-Trøndelag. Prosjektet startet i 2008.

Lag/organisasjoner
Det er søkt, og vil fortsatt bli søkt om forskningsmidler fra
flere kilder.

Vedlegg

Vedlegg 1 - Organisasjonskart
40

Fra 1. september 2008 er HUNT forskningssenter organisert som en del av Institutt
for samfunnsmedisin (ISM), etter at senteret under HUNT 3-perioden (2005-08) var
organisert direkte under Det medisinske
fakultet.
Biobanken er en del av HUNT forskningssenter og omfatter
både den delen som innholder biomateriale fra HUNT og
den delen som inneholder biomateriale fra andre norske
studier. HUNT rådgivningsgruppe er en rådgivende gruppe
for senteret.

Forskningssenteret har siden etableringen i 1984 hatt lokaler i Verdal. De siste årene har senteret også hatt lokaler
i det nye biobankbygget i Levanger. Fra 2009 er det planer
om å samle senterets aktiviteter i Levanger.
INM: Institutt for nevromedisin
LBK: Institutt for laboratoriemedisin,
		 barn- og kvinnesykdommer
ISM: Institutt for samfunnsmedisin
IKM: Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin
ISB: Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk

NTNU
Rektor

Det medisinske fakultet
Dekanus

INM

LBK

ISM

IKM

ISB

Instituttleder

HUNT Forskningssenter:

HUNT

Daglig leder

Rådgivningsgruppe

Vedlegg

Vedlegg 2 - Sentrale samarbeidspartnere
Administrativt og økonomisk
samarbeid
HUNT er utviklet gjennom samarbeid med flere institu-sjoner. Denne «dugnadsgjengen» består av bl.a.:

• Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Statens
helseundersøkelser (SHUS, nå nedlagt)
HUNT forskningssenter var en del av FHI i perioden 19842000, og både HUNT 1 og HUNT 2 ble gjennomført med FHI
som ansvarlig institusjon i nært samarbeid med SHUS.

• Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
har i alle år støttet HUNT, bl.a. som overordnet FHI og
SHUS under gjennomføringen av HUNT 1 og HUNT 2.
Også etter at HUNT ble overført til NTNU har HOD vært en
viktig samarbeidspartner, bl.a. i arbeidet med å finansiere
HUNT 3.

• NTNU
overtok ansvaret for HUNT fra 2001. NTNU er ansvarlig for
HUNT 3 og for forvaltningen av HUNT databank. Oppgavene
ved NTNU er i hovedsak ivaretatt av Det medisinske fakultet og Institutt for samfunnsmedisin. HUNT forsk-ningssenter er i dag en del av NTNU.

• Nord-Trøndelag fylkeskommune
har helt siden 1980-tallet støttet HUNT både politisk og
økonomisk, både i de årene fylkeskommunen administrerte sykehusene, og i perioden etterpå. Fylkeskommunen har
i mange år hatt ledervervet i HUNT Rådgivningsgruppe.

• Helse Midt-Norge RHF (HMN) og Helse NordTrøndelag HF (HNT)
har de siste årene støttet HUNT både faglig og økonomisk.

• Legemiddelindustrien
har støttet HUNT helt siden HUNT 1, først og fremst gjennom økonomisk bidrag til delprosjekter. Viktige bidragsytere har vært Glaxo Smith Kline, Astra Zeneca, MSD og
Novo Nordisk.
Ved HUNT 3 har fire private bedrifter gitt betydelige økonomiske bidrag:

Sparebank 1, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
(NTE), StatoilHydro og Gjensidige.

Frivillige lag og organisasjoner har gitt viktige bidrag til
HUNT, som f.eks.:

Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges diabetesforening, Norges astma- og allergiforening og
Den norske kreftforening.  
• Kommunene i Nord-Trøndelag
har i alle disse årene vært svært imøtekomne, og bl.a. stilt
undersøkelseslokaler til disposisjon.

• Politikere og administratorer
- som ordførere, rådmenn og ei rekke stortingsrepresentanter har arbeidet aktivt for å realisere HUNT. Dette var en
viktig forutsetning bl.a. for at HUNT 3 skulle lykkes.

• Helsepersonell
i kommunene og på sykehusene har vært viktige støttespillere, og bl.a. tatt seg av oppfølgingen av de personene som
har fått avdekket mulige patologiske målinger ved HUNT.
Uten innsatsen fra alle disse hadde HUNT ikke vært mulig.
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Forskningssamarbeid
Gjennom mange år har HUNT forskningssenter og andre
forskergrupper ved NTNU etablert samarbeid med ei rekke
norske og utenlandske forskergrupper.
Mange av prosjektene foregår som et samarbeid med
NTNU-forskere, ved andre prosjekter blir HUNT-data
utlevert til forskerne, mens andre miljøer er viktige rådgivere ved datainnsamling, håndtering og lagring av biomateriale o.l.
Sentrale samarbeidspartnere er:

• Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo og
Nasjonalt folkehelseinstitutt
bl.a. gjennom CONOR-samarbeidet (CONOR: Cohort of
Norway) og det FUGE-finansierte prosjektet «Biohealth
Norway».
Andre institusjoner i Oslo:

• Kreftregisteret, Riks- og Radiumhospitalet,
Aker universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus og Helsedirektoratet.
• SINTEF Helse i Trondheim og Oslo
• Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
• Sverige:

Karolinska Institutet, Stockholm og
Universitetet i Umeå.
• Finland:

Det Finske Folkehelseinstitutet, Helsingfors.
• Nederland:

University of Leiden
Erasmus University, Rotterdam.
• Frankrike:

WHOs kreftforskningsinstitutt (IARC), Lyon
• USA:

University of California, San Diego
Harvard University, Boston
• Australia:

University of Western Sydney  
(Lista er ikke komplett)

Vedlegg

Vedlegg 3 - HUNT databank

Detaljert beskrivelse av innholdet 
i databanken, inklusiv biobanken.

HUNT Databank inneholder data (variabler)
fra spørreskjema, intervju, måledata, blodprøver og urinprøver fra alle tre Ung HUNT
og HUNT undersøkelsene, flere mindre oppfølgingsstudier og mange tilleggsprosjekter.
For noen tilleggsprosjekter vil ikke alle typer data kunne
lagres i databanken – for eksempel vil kun data som kan
presenteres som tallverdier bli lagt inn fra billeddiagnostikkundersøkelser. Data fra blod- og urinanalyser vil også
kunne bli lagt inn i HUNT Databank etter hvert som slike
analyser kjøres på materiale fra biobanken.
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Variabeltekst og metadata
Norsk tekst og engelsk oversettelse legges inn for alle
variabler. Metadata for hver variabel beskriver eventuell
kilde for spørsmål, metode for måledata, referanser til
sentrale publikasjoner hvor variabelen inngår, i tillegg til
informasjon om eventuelle endringer underveis under
datainnsamlingsperiode.

Antall (N)
Antallet deltakere kan i helseundersøkelser defineres
på flere forskjellige måter. Det har derfor dels blitt brukt
ulik N i ulike publikasjoner fra HUNT. Noen har beskrevet
antallet som ”leverte Spørreskjema 1”, mens andre har
definert oppmøte som ”Levert spørreskjema 1 og i tillegg
deltatt i måling av høyde/vekt og/eller blodtrykk”.

Variabler
Variabelnavn: Det er utviklet gjennomgående koding for
variabelnavn i alle HUNT-studiene. Disse er oppbygd av et
prefiks på inntil 12 tegn som består av forkortelser basert
på engelsk-språklig versjon av variabler, og et suffiks som
viser hvilken studiedel variabelen stammer fra.
Variabelnavnene viser fra hvilken undersøkelse dataene
stammer fra.

Kvalitetssikringsarbeidet av data som legges inn i HUNT
Databank vil kunne medføre justeringer av N, for eksempel
på grunn av at data med opplagt inkonsistens blir slettet.
Dette vil i praksis føre til at N reduseres litt for variablene.
Angitt N for de ulike studiedeler i dette dokumentet vil derfor kunne bli justert noe etter hvert som kvalitetssikringen
skrider fram. N er ikke oppgitt for en del undersøkelser der
datafiler enda ikke er returnert til HUNT forskningssenter.

Tabell med oversikt over tilgjengelig biologisk materiale i HUNT Biobank
– den nasjonale CONOR Biobank (2009)
Materiale

Individer

Antall alikvoter

Lagringstemp. (oC)

DNA (nasjonale CONOR biobanken)
(120 000 som isolert DNA)

250.000

1.100.000

-20

Serum (HUNT 2 og 3)

115.000

400.000

-80/-196

Plasma (HUNT 3)

52.000

709.000

-80/-196

Buffy Coat (HUNT 3)

52.000

104.000

-80/-196

Immortaliserte celler for cellelinjeproduksjon
(HUNT 3)

44.800

80.000

-196

Spormetaller/elementer (HUNT 3)
(HUNT 3)

30.000

166.000

-80/-196

RNA (Tempus tubes)

15.000

15.000

-80

Slimhinneceller på FTA-papir (Ung HUNT 3)

10.000

10.000

romtemperatur

Urin prøver (fersk frosset)

12.000

12.000

-80
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  Ejah$WadYign``

?dl_j[hjWbZ[h*&#*(d3+**/

,+#,-d3)/+)

"HZakgVeedgiZgi]ZahZ
"7gj`7I"bZY^h^c$i^Ya^\ZgZhn`YdbbZg
";jc`h_dchWZ\gZchc^c\
"Hn`Ydb[Vb^a^Z
"HVai!g³n`^c\!Va`d]da!`V[[Z
"7dh^ijVh_dc
"6gWZ^Y/ineZ$[dg]daY$Z`hedh^h_dcVhWZhi
"I^a[gZYh]Zi!Vc\hi!YZegZh_dc
"@k^ccZg/]dgbdcWZ]VcYa^c\$eVg^iZi
"9³Yh[Vaad\hn`Ydb^[Vb^a^Zc
"H^k^ahiVijh

8beZfh´l[h
"EZghdcZg)%g/
  <aj`dhZ
  <aj`dhZWZaVhic^c\d\=W6&
  ]k^hdee[naiZ`g^iZg^Zg[dgYZiiZ#

Cb_d][h0
"=³nYZ$kZ`i
"7adYign``$ejah

8beZfh´l[h0
"@daZhiZgda$Ig^\anhZg^YZg

J_bb[]]ifhei`[ajZ_WX[j[i

C[bZ[aehj>X7'Y

Fhei`[aj\[jjioh[h0

J_Zihec0'/.*#'//*

?dl_j[hj0F[hied[hc[ZZ_WX[j[i

=W6&Xc2((*

"Ja^`Z[ZiihngZgc2*'(

+

Vedlegg

>KDJ('//+#/-
?dl_j[hjWbb[(&h"d3/*'/*

If´hh[ia`[cW'DJ(I9'G'
B[l[hjl[Zeffc´j[0d3,+('+

"HZakgVeedgiZgi]ZahZ
"Aj[ikZ^heaV\Zg$]_ZgiZ"`Vg$Y^VWZiZh
"Hid[[h`^[iZ$bjh`Zah`_ZaZii$VcYgZeaV\Zg
";jc`h_dchWZ\gZchc^c\
"@k^ccZg/eVg^iZi
"G³n`^c\$`V[[Z$Va`d]da$[nh^h`V`i^k^iZi
"6c\hi$YZegZh_dc
"JiYVcc^c\$VgWZ^Y$i^a[gZYh]Zi
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Cb_d][hDJ(I9'C'd3,*/)/
"=³nYZ$kZ`i
"A^k"$]d[iZba$WadYign``$ejah

8beZfh´l[hDJ(I9'C(d3,+'/+
"CZY[gdhhZiÄhZgjbd\[jaaWadY
"@da!=9A!I<!<aj!HZ";Z!
 IgVch[Zgg^c!@gZVi^c^c
"=W6&X 8"eZei^YÄ6aaZbZY`_ZciY^VWZiZh
"IH=/6aaZ`k^ccZgd\*%VkbZcc(.g
 *i^a[ZaY^\jikVa\
 6aaZbZYi]ngd^YZVhn`Ydb!Y^VWZiZh
"8Vah^jbd\EI=jikVa\*%gc2&&%%
"K^gjhhZgdad\^/&%%eg³kZgeZgj`Z

Kh_dfh´l[hDJ(KH'C'd3/-*(
If´hh[ia`[cWDJ(KH'G'
KjlWb]0+j_b\[bZ_]kjlWb]e]
f[hied[hc[Za`[djZ_WX[j[ie]%[bb[h
^of[hjed_

"B^`gdVaWjb^c `gZVi^c^cm(c2.,(-

Iodij[ij
"JikVa\^hidg`dbbjcZg!VaYZg'%"+.g
"6jidgZ[gV`h_dcc2&%+,)

>KDJ('//+#/-
If´hh[ia`[cW(DJ(I9'G(

JiYZaiVaaZb³iiZ!^cchZcYic2**,,+

7bZ[h(&#,/h0
"6gWZ^Y/WgVch_Z$hn`bZaY^c\$WZaVhic^c\
"7da^\$³`dcdb^
"CZiikZg`ÄkZccZg$cVWdaV\
"Hn`Ydb^[Vb^a^Zc
"6a`d]da$`dhi]daY
"BZY^h^cWgj`
"=dYZe^cZ$bjh`Za"h`_ZaZiieaV\Zg
"Hnc&#jcYZgh³`ZahZhg
"HbZgiZg^WZ^cV'#jcYZgh³`ZahZhg
"=jb³g$ig^khZa$h^ccZ
"=k^aZ$VkhaVec^c\$h³kc
":\ZckjgYZg^c\
";³aZahZ
 A`´ddiif[i_Óaa[if´hicb

C[dd"d3(&.,,
"Jg^ckZ^heaV\Zg
"EgdhiViVi^hbZ

Al_dd[h"d3(*-/&
"BZchigjVh_dc
"DeZgVh_dcZgjcYZga^k
"E"e^aaZg$³higd\ZcZg
"EVg^iZi
"Jg^caZ``Vh_Z
"@Va`^`dhi$
 `dhii^ah`jYY

-

7bZ[h-&h

"7da^\
"Hn`Ydb^[Vb^a^Zc
"=ZahZi_ZcZhiZg$hn`Z]jh
"=_ZbbZ]_Zae$]_ZbbZhn`ZeaZ^Z$
 hn`Z]Z^b
"@dhi]daY
"=k^aZ$h³kc
"BZY^h^cZg$`dhii^ah`jYY
"CZiikZg`ÄkZccZg$]jb³g
"=dYZe^cZ$bjh`Za"h`_ZaZiieaV\Zg
":\ZckjgYZg^c\
";³aZahZ
"AZ\Zba^\Z[jc`h_dcZg
"69A"[jc`h_dcZg
 A`´ddiif[i_Óaa[if´hicb

C[dd"d3*+'(
"Jg^ckZ^heaV\Zg
"EgdhiViVi^hbZ

Al_dd[h"d3++**
"Jg^caZ``Vh_Z
"BZcdeVjhZ$
 ³higd\ZcZg
"DeZgVh_dcZgjcYZga^k
"EVg^iZi

Vedlegg

>KDJ('//+#/-
If´hh[ia`[cW)WbZ[h.+h

8beZjhoaaDJ(9L'G)d3-)..
KjZ[bj^l_iXhkaWlXbeZjhoaaic[Z_i_d[h
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"9^V\cdhZ
"AZ\Z`dcigdaaZg
"BZY^h^cWgj`
"7^k^g`c^c\Zg
"A^khhi^ahgY
"7ZaVhic^c\
"ughV`ZkZcijZaahideebZY^h^cWgj`

>KDJ('//+#/-
>´hi[b

<Wi['DJ(>;'C'd3+()'(
?dl_j[hj07bb[_aecckd[hkddjWjj
>´obWdZ[j"L_adW"D³h´o"B[aW"
C[ha[he]=hed]d3.',,&

:_WX[j[iDJ(:?'G)d3',/'
KjZ[bj^l_iÇ`WÈfZ_WX[j[i

"6jY^dbZig^/-[gZ`kZchZg'*%"-#%%%=o
"LZWZghiZhi

"9^V\cdhZ
"7Z]VcYa^c\
":\Zc`dcigdaa
"AZ\Z`dcigdaa
"@dhi]daY
"7ZaVhic^c\
"6ccZcbZY^h^c
"JcYZgk^hc^c\$hi³iiZ
"Hnc$[diegdWaZbZg

<Wi[(DJ(>;'C(d3,*'+
?dl_j[hj07bb[_B[lWd][he]_i_ij[
kdZ[hi´a[bi[if[h_eZ[_DWciei

"DidV`jhi^h`Zb^h_dc

If´hh[ia`[cW'DJ(>;'G'

Bkd][DJ(BK'G)d3'(+('

X[ilWhjl[Zcb_d]

KjZ[bj^l_iÇ`WÈf^eij["WijcW[bb[hWijcW#
iocfjec[he]+j_b\[bZ_]kjlWb]

"Hi³nZ`hedh^h_dc^VgWZ^Y
"7gj`Vk]³ghZahkZgc
"£gZhjh$hk^bbZa]Zi
"£gZWZiZccZahZghdbWVgc
"7gj`Vk`VhhZiihe^aaZg$lVa`bVc
"AZ\ZjcYZgh³`ZahZg$`_Zci]³ghZahiVe
"Ehn`^h`ZeaV\Zg
"9db^cVci]cY

"6aaZg\^$]neZggZV`i^k^iZi
"6gWZ^YhgZaViZgiZeaV\Zg
"Ijc\ejhiZi]Zi
"@_²aZYngWVgcYdb
"AZ\ZY^V\cdhZdWhigj`i^kajc\Zhn`Ydb

If´hh[ia`[cW(DJ(>;'G(d3(-.)(
Kji[dZj07bb[c[Z^´hi[bijWf!aedjhebb#
]hkff["7bb[_B[lWd][haecckd[

/

"=³ghZahegdWaZbZg
"I^Ya^\ZgZhn`YdbVkWZinYc^c\[dg]³ghZa
"?V`i$h`ni^c\$VccZchi³n^[g^i^Y
"Hi³neVgWZ^Y
"£gZhjh
";dgW^\ZcYZeaV\ZgVkhi³n

Vedlegg

>KDJ('//+#/-
Bkd][8EDJ

<Wi['DJ(BK'C'd3'&/*'
?dl_j[hj0+j_b\[bZ_]kjlWb][bb[h
de[d]Wd]WijcW%XhkajWijcWc[Z_i_d
F_f[dZ[%jkd]fkiji_ij['(cdZ
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">ciZgk_j/
  HnbeidbZg
  7gj`VkbZY^h^cZg$`dgi^hdcWgj`
";adlkdajbhe^gdbZig^
"7ZcbVhhZba^c\^``Z"Ydb^cVcijcYZgVgb

<Wi[(DJ(BK(C'd3+'.&
?dl_j[hj^l_i<;L'%<L9&$-+[bb[h
<;L'.&Wl\ehl[dj[j

";adlkdajbhe^gdbZig^"gZkZgh^W^a^iZihiZhi

<Wi[)DJ(BK)C'd3'(*
?dl_j[hj^l_i<;L'.&
e]d[]Wj_lh[l[hi_X_b_j[jij[ij

>KDJ(
Bkd][%eij[efehei[(&&'

"EgZYc^hdadc'%b\m&^(j`Zg
";adlkdajbhe^gdbZig^"gZkZgh^W^a^iZihiZhi

DJ(8E(C'
Bkd][0
+kjlWb]!XhkaWlaehj_ied
Eij[efehei[0Al_dd[h\´Zj'/(,#'/)&

e]'/),#'/*+

<Wi[DJ(BK*C'd3.+&
?dl_j[hj0)j_b\[bZ_]kjlWb]B[lWd][h%L[hZWb
!Z[iec_\Wi['Wd]WWbb[h]_%^of[h#
h[Waj_l_j[jd\^WZZ[<;L',+Wl\ehl[dj[j
d\_aa[lWh_dabkZ[hj_+kjlWb]d\_aa[
^WZZ[Xhkajij[he_Z[hi_ij[,cdZ$d\lWh
\´Zj[jj[h'/(+

"7ZcbVhhZba^c\^``Z"Ydb^cVcijcYZgVgb
 d3')*/bZccd\+',-`k^ccZg

"CD"ba^c\
"E]VY^dide$heZh^Ò``>\:
"BZiVX]da^cegdkd`Vh_dchiZhi

If´hh[ia`[cW

>KDJ('//+#/-
Eij[efehei[

<Wi['WDJ(8E'C'd3/+,)
?dl_j[hj0
6aaZ`dbbjcZg/@k^ccZg+)g
CVbhdh!HiZ^c`_Zg!KZgYVa!AZkVc\Zg
d\Hi_³gYVa/(%`k^ccZg(%"(.g
 
(%`k^ccZg*%"*.g

''

"HZakgVeedgiZgi]ZahZ
"7gjYY$[Vaa
";nh^h`V`i^k^iZi
"HaVc`^c\$`dhii^ah`jYY
"HnbeidbZg[gVaj[ikZ^Zg
"BZY^h^cZg[dgVhibV$aj[ikZ^Zg
"G³n`^c\$Va`d]da
"@k^ccZg/bZchigjVh_dc$dkZg\Vc\hVaYZg
"@dhi]daY
 BZa`$`V[[Z$iZ$aZh`ZYg^``Zg
 7g³YbZYja^`ZeaZ\\h[dgbZg
 B^YYV\/Òh`$`_³ii$\g³cchV`Zg
 7VgcYdb/bZa`d\igVcWgj`

Fheif[aj_l
\eaki]hkff[kdZ[hi´a[bi[
?dl_j[hj0YW'+&

DkZgaVeejikVa\ajc\Zegdh_Z`i

"@k^ccZg/*%"*.gjcYZg=JCI'"YZaiV\ZahZ
 
Bai7B9^=JCI'd\'%%&
 
>``Z7B9^=JCI'!bZc^'%%&

8[dcWii[cb_d]kdZ[hWhc

"@k^ccZg/+*",%gjcYZg=JCI'"YZaiV\ZahZ
 
Bai7B9^=JCI'd\'%%&

<Wi['X
?dl_j[hjal_dd[h,*#.+h

"<g^eZiZhic2(%++
"HidaiZhic2(%)-

9ZaiVii/c2,*
(\gjeeZg^]kZg`ViZ\dg^.\gjeeZg
HVba^c\a^`Z[³g"!a^`ZZiiZg"!d\+bcY
ZiiZgba^c\
IZbV/IVc`ZgdbWZ^cbVhhZba^c\Zg$
dhiZdedgdhZ

Vedlegg

>KDJ(
7bZ[hi_dij_jki`edifhei`[aj[j7?F

?dij_jki`ediX[Xe[h[
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If´hh[ia`[cWDJ(;B'G

>KDJ(

"7ZWdZgZÄ&%.&h`_ZbV
"Eg³gZcYZÄ'*.h`_ZbV
 =ZahZi^ahiVcY
 =_ZaeZWZ]dk
 >chi^ijh_dc
 AZkZk^a`g$a^kh`kVa^iZi
":\Zihe³ggZh`_ZbVVc\ZcYZeVh^ZciZg
 Y³YZZaaZgjih`gZkZih^hiZ&'bcY

<Wi[(>h

Ia`[cWi[dZjj_b0
KjlWb]Wlc[dd(&#+&h
iecZ[bjeal[ZiYh[[d_d]
d3*&&&

8beZfh´l[hDJ(I9'C(

If´hh[ia`[cWDJ(:;'G'

HdbkZY=JCIHXgZZc^c\hiVh_dc

"=ZahZ
"7Z\gZchc^c\Zg^YV\a^\V`i^k^iZi
";³aZahZgh^hiZ)j`Zg
"=gd\]gkZ`hi
 6k`gnhc^c\ZgW^aYZgbZYja^`]gkZ`hi
 =g[Vg\Z
 =giVe
 I^a[gZYh]ZibZY]gZi
 I^aiV`bdg]giVedeZgVh_dc$iVWaZiiZg$
 hVakZg
 =giVe^[Vb^a^Zc
 I^Ya^\ZgZ$`gdc^h`Zhn`YdbbZg

>KDJ(
<Wi[(FheijWjW

?dl_j[hj0
KjlWb]Wlc[dd++#,/h"
XeiWjj_B[lWd][he]L[hZWb

If´hh[ia`[cWDJ(FH'G'

>KDJ(
<Wi[(8beZjhoaaX[_d

Cb_d][hDJ(FH'C'
"JaigVanYegdhiViV
"7adYeg³kZ
"GZh^YjVajg^c$ÓdlbZig^
":iiZgjcYZgh³`ZahZ&..."jaigVanYegdhiViV

?dl_j[hj08eiWjj_Ij`´hZWbe]DWciei

"I^a[ZaY^\jikVa\*%g
"6aaZbZY`_ZciY^VWZiZh

'*

If´hh[ia`[cWDJ(9L(G'd3.+&
"Hge[di$Vc`Zahdb^``Zk^a\gd
"HbZgiZgkZY\Vc\Z$^]k^aZ$cga^\\Zg
"Ad`Va^hVh_dc

Cb_d][hDJ(9L(C'd3.+&
"7adYign``]#d\k#VgiZg^VYdghVa^heZY^h
 d\VgiZg^Vi^W^Va^hedhiZg^dg
"7adYign``Vgb

Vedlegg
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>KDJ(
<Wi[(>eZ[f_d[

J[b[\edi[c_#ijhkajkh[hj_dj[hl`k
DJ(>>(?'d3,*(
?dl_j[hj0J_b\[bZ_]kjlWb]

"=dYZe^cZ
 ;gZ`kZch
 :[[Z`i$W^k^g`c^c\VkbZY^h^c
 9^V\cdhZ$ineZ]dYZe^cZ
 >ciZch^iZi
 ;Vb^a^²g]dYZe^cZ
 BZY^`VbZciWgj`
 >cck^g`c^c\e_dWW$YV\a^\a^k
 =dYZe^cZd\aZYhV\ZcYZhnbeidb
"HbZgiZgbjh`aZg$aZYYh^hiZ(bcY
"6a`d]daWgj`d\[³a\Zg

>KDJ(
<Wi[(C[djWb^[bi[?:7DJ

?:7DJ#ijkZ_[d0
?Z[dj_ÓaWi`edWl[d^´oh_i_ae#]hkff[
>7:I(+fe[d]"d3,+*$
:_ii[Óaaj_bi[dZjj_bXkZeceff\´b]_d]^ei
\Wijb[][

F[hiedb_]_dj[hl`kDJ(>>(?(d3'-(
?dl_j[hj(+kj[d^eZ[f_d[%'*-c[Z^eZ[f_d[

"9^V\cdhi^h`^ciZgk_j[dg]dYZe^cZ
"HjeeaZgZcYZhe³ghba[dgkVa^YZg^c\
 VkiZaZ[dc"^ciZgk_j

KdZ[hi´a[bi[*h[jj[h>KDJ(
DJ(C>'G'

KdZ[hi´a[bi[hDJ(>>(C'

If´hh[ia`[cWi[dZjj_bZ[(+&+f[hied[h
ieclWh_b_l[

"CV``ZWZkZ\Za^\]Zi
"Anh³bÒcia^\]Zi

'$H[\[hWdi[]hkff[#>7:I&#'.')&.
($H_i_ae]hkff[#>7:I'/#(*,+*
)$>´o#h_i_ae]hkff[#>7:I(+,+*
"<gjeeZ&d\'kVgi^a[ZaY^\jikVa\ie
]]k#'!'d\'-VkV`ijZaaZ\gjeeZg

>KDJ(
<Wi[(:_WX[j[i

8beZfh´l[hDJ(:?(C'
"=W6&XÄVaaZbZY`_ZciY^VWZiZh
";VhiZcYZWadYhj``Zgcniideeb³iZ
 VaaZhdbgVeedgiZgiZ`_ZciY^VWZiZh
 c2&)*(
"<ajXdhZWZaVhic^c\h"iZhi/
 VaaZ^Zc`dbbjcZbZYhXgZZc^c\
 \ajXdhZ,c2(*-

Cb_d][hDJ(:?(C(
"K^WgVh_dchhVch
 Y^VWZi^`ZgZ^Zc`ZaiZ`dbbjcZgc2())
"A^kh`kVa^iZi8DDE$LDC8=6
 hjW\gjeeZc2)%*
"7adYign``
 YdeeaZgjcYZgh³`ZahZVgbd\aZ\\0
 bZYY^VWZiZh!c2&.*
 ^``ZY^VWZiZh!c2+*)

'.

"@dchZ`kZchZgVk>96CI
"6c\hid\YZegZh_dc=69H
"Hdh^dYZbd\gVÒh`Z[V`idgZg
"=ZahZ!i^a[gZYh]Zi
"@gdc^h`Zhn`YdbbZg!
 bjh`Za"$h`_ZaZiieaV\Zg
";jc`h_dchWZ\gZchc^c\Zg
"@V[[Z$Va`d]da$g³n`^c\
";nh^h`V`i^k^iZi
"£`dcdb^$cZiikZg`
"BZY^h^cWg`
"6gWZ^Y
"7gj`Vk]ZahZi_ZcZhiZg
"=jb³g$ig^khZa$h^ccZ
";³aZahZg$YZegZhh^kZhnbeidbZg

?dj[hl`kDJ(C>'?'d3'+(
?dl_j[hj0J_b\[bZ_]kjlWb]Wl)&&f[hied[h\hW
kjlWb])iec^WZZ[X[ilWhjif´hh[ia`[cW[j

"GZV`h_dcd\i^aiV`ZiiZgi^aWV`ZbZaY^c\^
 =JCI'db`dciV`iZaZ\Z
"=ZahZd\ehn`^h`ZeaV\Zg
"Ehn`^h`ZeaV\Zg[³g=JCI
"9>6<CDHI>H@H8G::C>C<>CI:GK?J

Vedlegg

>KDJ(
<Wi[(#C_aheWbXkc_dkh_

?dl_j[hj0
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J_b\[bZ_]kjlWb]kj[dZ_WX[j[i[bb[h^of[hjed_
c[ZWbXkc_d#ah[Wj_d_dhWj_e($+
d3'&.

"He³ghbaCI'JG'F&
 I^Ya^\ZgZhn`Ydb^]_ZgiZ$`VgZaaZgY^VWZiZh
 GZhjaiVih^hiZWadYign``hba^c\
 @dgdcVghn`Ydb^c²g[Vb^a^Z
 G³n`^c\
 6cYgZhn`YdbbZg
 @V[[Z$iZ
 Jg^ckZ^h^c[Z`h_dc$bZchigjVh_dc[³g
 eg³kZiV`^c\

Kd]>KDJ''//+#/-
?dl_j[hjWbZ[h')#'/h

If´hh[ia`[cW'O>'I9'G'd3./.)
"EaVcZg[dgjiYVcc^c\
"7dh^ijVh_dc
"=ZahZ$[jc`h_dch]ZbbZi
"EaV\Zgh^hiZ&'bcY
"Aj[ikZ^Zg$jihaZii$cZhZeaV\Zg$VaaZg\^
"BZY^h^cWgj`$VcYgZ`gdc^h`Zhn`YdbbZg
"IdWV``$bdh_dc
"Ig^khZa$[³aZahZg$ehn`^h`ZeaV\Zg
";g^i^Y$kZccZg$h`daZ
"@dhi]daY$he^hZkVcZg$Va`d]da
"AZhZ"d\h`g^kZkVch`Zg
"7gj`Vk]ZahZi_ZcZhiZg
"EjWZgiZihjik^`a^c\!bZcVg`Z!e"e^aaZWgj`
":aZkZgk^YZgZ\ZcYZh`daZ/
  Hj^X^YVaZiVc`Zg$VcVWdaZhiZgd^YZg$
  cVg`di^`V
  J³ch`Zi\gVk^Y^iZi

Cb_d][hDJ(KH(C?d3'&)
"=³nYZ!kZ`i
":@<!WadYign``
"JcYZgh³`iVkcZ[gdad\
 6jh`jaiVh_dc]_ZgiZ$`Vg!ajc\Zg!
 cngZd\]Vah`Vg!eVaeVh_dcVkVWYdbZc!
 eZg^[Zgejah
Kh_d0ij_aie]c_ahe
 Jg^c""'b^`gd\adWja^c

8beZfh´l[hDJ(KH(C(d3'&)

Cb_d][hO>'I9'C'd3.+.,

"=ZbVid\gVb
"A^edegdiZ^cV
"8"eZei^Y
"HZgjb"'b^`gd\adWja^c

"=³nYZ$kZ`i
"A^k"$]d[iZba
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Dagens retningslinjer som benyttes i forvaltningen av HUNT-data er gradvis utviklet
siden HUNT 2, dvs over en periode på vel
ti år. De siste endringene gjelder fra 1. jan.
2009, da data fra alle HUNT-undersøkelsene
ble samlet i HUNT databank.
Dette vedlegget inneholder hovedpunktene i retningslinjene
i kortform. En mer fullstendig versjon med kommentarer
finnes på www.hunt.ntnu.no.

Hovedpunkter:
1. Hvorfor retningslinjer for dataforvaltningen
Målet med retningslinjene er å oppnå best mulig utnytting av HUNT-data, stimulere til tverrfaglig samarbeid og å
forebygge konflikter.

2. Personvern og etikk
Det er en forutsetning at all forskning basert på HUNT-data
ivaretar personvernet og forskningsetikken, og at alle lover
og forskrifter blir fulgt. Det er norsk lov som gjelder.

3. Eierskap og disposisjonsrett
HUNT-deltakerne, dvs. de som har avgitt data, eier data
og biomaterialet. Bare den som har avgitt data/biomateriale kan kreve data/biomateriale slettet/destruert. Det er
NTNU ved DMF som har disposisjonsretten. Det betyr at
DMF kan inngå avtaler om analyserettigheter, mens det
ikke under noen omstendigheter er aktuelt med salg eller
annen overdragelse av data eller biomateriale.

4. Avtalene inngås med en forskningsinstitusjon

7. Forevisning av manus  
Manus skal forevises før innsending, slik at det kan kontrolleres at data er brukt i samsvar med avtalen.

8. Medforfatterskap
Det er prosjektleder som har ansvaret for sammensetning
av forfattergruppen. Det forutsettes at Vancouver-reglene
følges.

9. De daglige forvaltningsoppgavene
DMF ved dekanus har ansvaret for HUNT databank og
bruken av den på vegne av NTNU. De daglige forvaltningsoppgavene er delegert til daglig leder ved HUNT forskningssenter.

10. Hele HUNT databank samlet
Data fra hele HUNT databank, dvs. fra både HUNT 1, HUNT
2, HUNT 3, inklusive Ung-HUNT, tilleggsprosjekter og fase
2-prosjekter, forvaltes etter de samme retningslinjene.

11. Data skal tilbakeføres eller slettes
ved prosjektslutt
Resultater fra nye analyser, f.eks. genotypinger eller
andre laboratorieanalyser, eller andre «nye» variabler,
skal tilbakeføres til HUNT databank. Ved prosjektslutt skal
datafilen tilbakeføres eller slettes.

12. Redusert pris for NTNU og HMN
Forskere tilknyttet NTNU og forskere tilknyttet HMN har
redusert pris ved tildeling av analyserettigheter i HUNT.

13. Fortrinn for forskere bak tilleggsprosjekter
eller fase 2-prosjekter

Det inngås avtale om eksklusive rettigheter til å analysere
problemstillinger som er beskrevet i protokollen og presisert i en publikasjonsplan.

Også data som er samlet inn ved tilleggsprosjekter eller fase 2-prosjekter forvaltes av DMF ved dekanus. De
forskerne som har samlet data ved slike prosjekter tilstås
imidlertid eksklusiv disposisjonsrett over det egen-innsamlede datasettet for en periode fram til 31.12.2012. Når
de egen-innsamlede data skal kobles mot andre deler av
HUNT databank må det søkes om analyserettigheter på
vanlig måte.

6. Avtalene er begrenset i omfang og i tid

14. Ingen kommersiell utnytting

Avtalene er begrenset i omfang, og et doktorgradsprosjekt med 3-4 artikler brukes som mal. Avtalene er også
begrenset i tid, med 4 år som standard (kfr et doktorgradsprosjekt). Dersom det søkes om å publisere en artikkel,
settes avtaletiden normalt til to år.

Tilgang til analyserettigheter gir ingen rett til kommersiell
utnytting av HUNT-data eller de resultatene som kommer
fra HUNT databank.

Det betyr at det er institusjonen, og ikke den enkelte forsker/stipendiat som er avtalepartner.

5. Eksklusive avtaler om problemstillinger
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15. Pris ved tilgang på HUNT-data
For å kunne ivareta drift av HUNT databank, deriblant
videre utvikling og kvalitetssikring, er det nødvendig med et
økonomisk vederlag:
Forskere ved NTNU eller HMN

Kr 25.000 per artikkel

Forskere utenom NTNU/HMN

Kr 40.000 per artikkel

Masteroppgaver/
hovedoppgaver ved NTNU

Kr 2.000 per oppgave

Masteroppgaver/
hovedoppgaver utenom NTNU

Kr 4.000 per oppgave

16. Pris ved tilgang på biologisk materiale
Det er laget egne kostnadsberegninger for ulike typer biologisk materiale. Prisen ved tilgang på biologiske materiale
kommer i tillegg til prisen for tilgang til øvrige data.
Se ellers www.hunt.ntnu.no
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