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10-års oppfølging av levende givere av nyre (2011/2595)
1. Generelle opplysninger

a. Prosjektleder
Navn:

Marit Helen Andersen

Akademisk grad:

PhD seniorforsker

Klinisk kompetanse:

off. godkjent sykepleier

Stilling:

seniorforsker /førsteamanuensis UiO

Arbeidssted:

OUS avdeling for transplantasjon

Arbeidsadresse:

Postboks 4950 Nydalen

Postnummer:

0424

Sted:

Oslo

Telefon:

23072186

Mobiltelefon:

41148386

E-post adresse:

marit.andersen@ous-hf.no

b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

10-års oppfølging av levende givere av
nyre (2011/2595)

Opprinnelig søknad ble behandlet av

REK sør-øst

Prosjektnummer i REK

2011/2595/REK

1. Nåværende forskningsansvarlig
Institusjon: Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson: Marit Helen Andersen

Side 1 av 3

Stilling: seniorforsker og sykepleier
Telefon:

Mobiltelefon:

E-post adresse: marit.andersen@ous-hf.no

Koord: Ja

Hvem er initiativtaker til prosjektet?

Prosjektleder og/eller
forskningsansvarlig institusjon
(bidragsforskning)

Tidsramme for prosjektet
Prosjektstart dato

31.12.2011

Prosjektslutt dato

31.03.2017

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Prosjektet er i sin helhet gjennomført i henhold til opprinnelig plan. Hovedkonklusjon er at norske
levende givere av nyre har god helse og rapporterer god livskvalitet. Samtidig viser data fra studien at
det å være giver kan være en sammensatt og kompleks situasjon. Studien aktualiserer viktigheten av
god forberedelse til det å gi nyre og tett og langvarig oppfølging av giverne

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjektet som har vært finansiert av Helse Sør øst har fulgt tidsplanen og besvart de
forskningsspørsmål som ble fremstilt i prosjektplanen. prosjektet ble godkjent av REK/personvernet
ved OUS og har ikke utløst etiske utfordringer utover det som ble tatt opp i REKsøknaden.

Lenke til eventuell publikasjon

Se vedlegg

3. Vedlegg
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#

Type

Filnavn

Lagt inn dato

1.

Publikasjon

23.03.17 Relationships
between clinical,
self-reporte, and
donationa specific
outcomes.pdf

11.05.17

2.

Publikasjon

17.02. 17 Long-term
experiences of
Norwegian live kidney
donors Qualitative
in-depths interviews.pdf

11.05.17

3.

Sluttmelding /
publikasjon

14.11.16 Long-term,
self-reported health
outcomes in kidney
donors.pdf

11.05.17

4.

Endringsmelding REK
16.11.12

16.11.12 Informasjon
om vedtak endring
påminnelse.pdf

11.05.17

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
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