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iNviTaSJON TiL FOrSkNiNgSprOSJekTeT eUrOMiX

ekSpONeriNg FOr kJeMiSke 
bLaNDiNger  Fra MaT 
Og kOSMeTikk

Formålet med denne studien er å kartlegge hvilke kjemikalier 

vi blir utsatt for samtidig i løpet av et døgn, og om vi kan finne 

omdanningsprodukter av disse kjemikaliene i blod og/eller urin. 

kopi av

Samtykke til deltakelse i euroMix
Ta vare på denne brosjyren slik at du vet hva du har gitt ditt samtykke til.

Jeg har lest informasjonen om prosjektet euroMix i denne brosjyren og 
samtykker i at jeg deltar i studien. 

Jeg er kjent med at opplysningene vil bli behandlet strengt fortrolig og at jeg 
kan trekke meg når som helst fra dette prosjektet. innhentet informasjon samt 
biologisk materialet vil kunne bli benyttet i fremtidige forskningsprosjekter ved 
Folkehelseinstituttet. 

NavN pÅ DeLTaker:

Fødselsdato:

Oppgi telefonnummer og e-postadresse slik at vi kan kontakte deg:

Mobiltelefon:

e-postadresse:

Samtykkeerklæringen underskrives av deltaker i studien: 

                                    
(Signeres av deltaker, dato)    

For prosjektmedarbeider:
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien:

           
(Signert, rolle i studien, dato)

Kontaktadresse:
prosjektleder Trine Husøy, avdeling for toksikologi og risiko,  
Folkehelseinstituttet, postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo

                   

                eUrOMiX- european Test and risk assessment Strategies for Mixtures



iNviTaSJON TiL  
EUROMIX

som samles i løpet av ett døgn og 
å bruke tid på å veie og rapportere 
kostvaner og kosmetikkbruk, hvilket 
kan oppleves noe belastende. For 
noen kan blodprøvetaking medføre 
litt ubehag.

Hva skjer med prøvene og 
informasjonen om deg?
prøvene du gir fra deg og 
informasjonen som registreres om 
deg, skal kun brukes slik som 
beskrevet i hensikten med studien.

alle opplysningene og prøvene vil bli 
behandlet uten navn eller andre 
direkte gjenkjennende opplysninger. 
en kode knytter deg til dine 
opplysninger og prøver gjennom en 
navneliste. prøvene vil bli lagret i en 
spesifikk forskningsbiobank.

Det er kun prosjektleder som har 
adgang til navnelisten og som kan 
finne tilbake til deg. prøvene kan også 
bli brukt i andre prosjekter på 
Folkehelseinstituttet innenfor 
området kjemikalier og helseeffekter. 

personvern 
all informasjon om deg vil bli 
behandlet konfidensielt, og kode-
nøkkelen som kan identifisere deg 

med de innsamlede opplysningene 
vil bli slettet nå prosjektperioden er 
avsluttet. etter dette vil opplysninger 
og analysesvar kun foreligge anony-
misert. Folkehelseinstituttet ved 
prosjektleder er 
databehandlingsansvarlig. 

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien. 
Dersom du ønsker å delta, under-
tegner du samtykkeerklæringen og 
leverer til en av prosjektets 
medarbeidere: Trine Husøy, Hege 
Hjertholm eller Monica andreassen.

vi vil deretter kontakte deg for å avtale 
hvilke dager datainnsamlingen kan 
foregå, og for utlevering av materiell 
og levering av dine urinprøver og 
opplysninger. 

Hvis du har sagt ja til å delta, kan du 
senere trekke tilbake ditt samtykke. 

  Har du spørsmål, ta kontakt:
  EuroMix@fhi.no
  Telefon  9452 7570

Utlevering av materiale og 
opplysninger til andre
Hvis du sier ja til å delta i studien, gir 
du også ditt samtykke til at 

avidentifiserte opplysninger, prøver 
og analyseresultater utleveres til 
internasjonale samarbeidspartnere.

Dine rettigheter
Hvis du sier ja til å delta i studien, har 
du rett til å få innsyn i hvilke opplys-
ninger som er registrert om deg. 
Du har videre rett til å få korrigert 
eventuelle feil i de opplysningene vi 
har registrert. Dersom du trekker deg 
fra studien, kan du kreve å få slettet 
innsamlede prøver og opplysninger, 
med mindre kodenøkkelen er slettet 
eller opplysningene allerede er brukt i 
vitenskapelig sammenheng. 

Økonomi
Studien er finansiert av 
eU-kommisjonen.

informasjon om utfallet 
Det vil ikke bli gitt individuell 
tilbakemelding på resultatene, men 
bare generell informasjon om 
resultatene fra prosjektet. Nærmere 
opplysninger om undersøkelsen kan 
fås ved henvendelse til prosjektleder 
Trine Husøy, tlf 21 07 63 85, 
trine.husoy@fhi.no

vennlig hilsen
Trine Husøy, prosjektleder

Dette er en forespørsel til deg om å 
delta i en studie hvor vi undersøker 
hvilke kjemikalier du blir eksponert 
for i løpet av et døgn fra mat og 
drikke, og fra kosmetikk. 

Denne studien vil være et viktig 
bidrag i utvikling av nye metoder for 
å vurdere helseeffekter av kjemiske 
blandinger, og er en del av et større 
europeisk prosjekt.

informasjon om euroMix
euroMix (european Test and risk 
assessment Strategies for Mixtures) 
er et stort eU-prosjekt som har som 
mål å utvikle en ny strategi for risiko-
vurdering av eksponering for flere 
kjemikalier samtidig. prosjektet 
finansieres av eU via Horizon 2020, og 
har 27 partnere fra hele europa. 

bakgrunn og hensikt
Hver dag blir vi utsatt for en rekke 
kjemikalier via diett, luft og hudkon-
takt. Disse kjemikaliene kan ha helse-
skadelige effekter. risikovurderinger 
som inkluderer både eksponering og 
vurdering av helseskadelige effekter 
er derfor nødvendig. 

inntil nå har enkelt kjemikalier blitt 
vurdert separat, og ofte bare 

inkludert én eksponeringsvei. 

potensielt reaktive kjemikalier fra 
diett, luft eller hud kan binde seg 
til protein eller DNa i kroppen. 
Nedbrytningsprodukter av disse kalles 
«biomarkører for effekt» og kan måles 
i urin, og er et mål på reaktiviteten til 
en kjemikalie. kjemikalien selv eller 
omdanningsprodukter av kjemikalien 
kan også måles i urin, og er et mål på 
eksponering. 

både biomarkører for eksponering og 
for effekt er nødvendig for å overvåke  
eksponering for kjemikalieblandinger 
og om disse kan være helseskadelige 
for mennesker. resultater fra human-
studier kan også bidra til å verifisere 
resultatene fra enklere studier i celle-
kulturer og dyr.

Hva må du gjøre?
i løpet av 24 timer, gjennom to perio-
der, vil vi be deg om å samle all urin, 
fylle ut en kost- og kosmetikkdagbok, 
samt avgi blodprøver (7 x 10 ml) på 
Folkehelseinstituttet. 

i tillegg må du vaskes med en 
våtserviett på fingrene og med en 
annen på oversiden av underarmen.

Hver nye urinprøve samles i en ny 
beholder hvor tiden noteres på 
beholderen. Den første urinprøven 
samles på morgenen den aktuelle 
dagen, og den siste samles på 
morgenen dagen etter. all urin i 
mellom disse tidspunktene samles, 
men tidspunktene bestemmes av 
deltaker og noteres på beholderen. 
Urinprøvene leveres på 
Folkehelseinstituttet samtidig som du 
tar blodprøver. 

vi vil også be deg veie og notere alt 
du spiser og drikker gjennom 24 timer 
i en kostdagbok. Du skal også fylle ut 
et kort spørreskjema om hva du har 
spist og drukket det siste året. 

i tillegg skal du fylle ut en kosmetikk-
dagbok, med detaljerte opplysninger 
om hva, når og hvor mye kosmetikk 
du har brukt. Det vil bli gitt eksempler 
på hvordan dagbøkene skal fylles ut. 

Mulige fordeler og ulemper
prosjektet vil gi viktig kunnskap om 
hvilke kjemikalier vi blir eksponert for 
via diett og kosmetikk, og om vi blir 
eksponert for flere av disse kjemikali-
ene samtidig. 

Deltakelse innebærer å avgi all urin 


