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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Lunge og skjelett, hva øker den
normale aldringsprosess? (2009/1366)

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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Denne søknaden til REK var etter HUNT3 en overordnet søknad for lungeprosjektet med fokus
på obstruktive lungesykdommer og osteoporose. Det var planlagt diverse koblinger til eksterne og
lokale register. Disse koblinger ble ikke gjennomført for dette prosjektet. Det er dog nedlagt
betydelig innsats for kvalitetssikring av intervjudata og målinger av lungefunksjon og
beintetthetsmålinger. For hver av disse målinger ble over 12.000 datasett gjennomgått. Innsats
knyttet til dette prosjektet har gitt grunnlag for all videre forskning som inkluderer data fra lunge
og skjelett i HUNT.
Alle videre eksport av data, koblinger til registre, analyser og publikasjoner er ivaretatt av andre
prosjekt godkjent i REK; 2014/950, 2014/1114, 2012/479 og 2012/1885. For dette
prosjektnummer er det ikke gjennomført noen koblinger til eksterne registre. Det har således ikke
vært noen aktivitet i dette prosjektet etter sluttdato i 2013.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Prosjektets målsetting i forhold til analyser og publikasjoner er i varetatt iht. andre
REK-godkjenninger, jfr. over. Liste over endel av relevante publikasjoner er vedlagt.
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