
Avtalen gjelder 

Denne avtalen gjelder utlevering av humant biologisk materiale fra NIH i forbindelse med følgende 

forskningsprosjekt: 

SPREKnr.:__________(REK) 

Navn/tittel på forskningsprosjekt:________________________________________________ 

Mottaker må dokumentere at godkjenning fra REK foreligger, samt beskrive hva det utleverte 

biologiske materialet og relaterte personopplysninger skal benyttes til. Dette må gjøres ved at kopi 

av forskningsprotokollen og kopi av søknadsskjema samt godkjenning fra REK følger vedlagt denne 

avtalen. Det utleverte materialet kan ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet i disse 

vedleggene. 

Avtalen gjelder fra (dato)________og til materialet er tilbakelevert eller destruert. 

Ansvarsforhold 

Mottaker er innforstått med at selv om NIH forsøker å unngå overføring av smittefarlig materiale, må 

alt materiale håndteres som mulig smittefarlig. Mottaker er ansvarlig for at personell som skal 

håndtere humant materiale fra NIH får nødvendig informasjon og opplæring. Mottaker overtar 

materialet som det er og påtar seg alt ansvar i forbindelse med mottak, håndtering og bruk av 

materialet. 

Navn på ansvarshavende for forskningsbiobanken:___________________________ 

Lagring, tilbakelevering av materiale 

Mottaker skal besørge for at det utleverte biologiske materiale blir oppbevart og er lagret i samsvar 

med helseforskningslovens bestemmelser. Mottaker kan ikke videredistribuere materialet eller deler 

av det til tredjepart uten skriftlig godkjenning fra NIH. 

Eventuelt ubrukt materiale skal tilbakeleveres eller destrueres. 

Kommersiell bruk av materiale 

Mottaker kan ikke selge komponenter fra det humane biologiske materialet fra NIH, eller produkter 

som er direkte ekstrahert fra dette (for eksempel proteiner, mRNA eller DNA). Unntak fra dette må 

avtales særskilt når materialet vil være del av produkt(er) om er ment for human diagnostikk og/eller 

behandling. 

Om mottaker ønsker å bruke eller lisensiere materialet, eller modifikasjoner av materialet, til 

kommersielle formål, må mottaker, før avtale om overførsel av materiale inngås, etablere rammer 

for slik kommersiell bruk med NIH. 

Refusjon av kostnader 

Partene er enige om at NIH kan fakturere mottaker for faktisk medgått kostnader i forbindelse med 

innsamling, lagring, overføring og lignende av humant biologisk materiale etter denne avtalen. 

 

Nærmere beskrivelse av fakturagrunnlag: 

 



 

Avtalepartner: 

 

Dato:                                                                                                               Dato: 

 

For utleverer                                                                                                 For mottaker/ekstern virksomhet 

NIH  

___________________________                                                             ____________________________  

 


