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1. Generelle opplysninger
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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Helexomsekvensering ved Migrating
Focal Epilepsy of Infancy (2012/802)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
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Prosjektet ble ikke gjennomført. Vi utførte genetisk testing innenfor helsevesenet og ikke som et
forskningsprosjekt fordi andre forskergruper publiserte tilstrekkelig med data til at vårt prosjekt
ikke lenger var aktuelt.
Pasientene/familiene har fått overbrakt resultatene ved genetisk veiledning.
Ingen data er lagret forskningsmeesig, alt er journalført som helsevesen i OUS journal på vanlig
måte.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Prosjektet ble bare delvis gjennomført og da som genetisk testing innenfor helsevesenet og ikke
som et forskningsprosjekt fordi andre forskergruper publiserte tilstrekkelig med data til at vårt
prosjekt ikke lenger var aktuelt.
Pasientene/familiene har fått overbrakt resultatene ved genetisk veieldning.
Ingen data er lagret forskningsmeesig, alt er journalført som helsevesen i OUS journal på vanlig
måte.

Lenke til eventuell publikasjon

Ikke publisert

3. Vedlegg

#

Type

Filnavn

Lagt inn dato

1.

Øvrige vedlegg

Tomt dokument Kopi.docx

15.05.18

2.

Sluttmelding /
publikasjon

Tomt dokument.docx

15.05.18

4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK

Side 2 av 2

