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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Transperineal biopsi i utredning av
pasienter med forhøyet PSA (2010/2923)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
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negative funn.
Hensikten med prosjektet var å undersøke om pasienter med forhøyet PSA verdi (som tegn på
forekomst av mulig prostatakreft) var tjent med utredning med transperineale prostatabiopsier.
Pasientene hadde på forhånd vært utredet med standard transrektale biopsier.
Undersøkelsen vår viste at over halvparten av pasientene som tidligere hadde hatt et negativt
biopsifunn viste seg å ha prostatakreft ved utredning med transperineale biopsier. Det viste seg i
tillegg at cancerene som var oppdaget var av mer aggressiv type.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjektet ble gjennomført i henhold til søkt prosjekt. Med unntak av at vi ikke fikk gjennomført
histopatologiske undersøkelser av materiale med diverse immunmarkører. På nåværende tidspunkt har
dette delprosjektet en lav prioritet og en vil evt komme tilbake til REK for å ta opp dette spørsmålet.
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