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Prisliste for data og biologisk materiale fra Den norske mor, far og
barn- undersøkelsen (MoBa)
Ved planlegging eller utvidelse av et forskningsprosjekt basert på MoBa må det tas høyde for kostnader
knyttet til tilgang til data og biologisk materiale. Avtaleverket til MoBa regulerer tilgangen til og bruken
av data og biologisk materiale. Disse dokumentene finnes på www.fhi.no/moba. Mer informasjon om
hvordan søke tilgang finner du her.
Prislisten kan endres på kort varsel. Den gjeldende prisen vil være den som er oppgitt i publisert
prisliste på tidspunktet for signering av avtalen mellom MoBa og prosjektet, eller på tidspunktet for
utsending av vedtaksbrev. Faktura blir sendt når data er gjort tilgjengelig. Separate fakturaer blir sendt
for skjemadata, MoBa Genetics og for biologisk materiale i henhold til avtalen eller vedtaksbrevet.
Merk: Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift (mva.). Mva. kommer i tillegg der det er påkrevd.
Dette gjelder som hovedregel prosjekter med tilhørighet utenfor FHI.

1.

Priser for utlevering av skjemadata

I oversikten under referer standard skjemadata til variabler som er ferdig definert og som ikke trenger
spesiell tilrettelegging. Dette omfatter i tillegg til spørreskjemadata variabler fra MFR og noen andre
utvalgte standarddata. Dersom det er behov for uttrekk av gitte koder fra kodede variabler eller annen
tilrettelegging av data kan det påløpe ekstra kostnader.

Formål

NOK eks mva.

Standard skjemadata til en publikasjon

35 000

Standard skjemadata til en doktorgrad eller post doc (3-5 artikler)

120 000

Standard skjemadata til valideringsstudier og metodeartikler

0

Skjemadata i prosjekter med egen datainnsamling

Avklares i hvert
tilfelle

Tilrettelegging av data utover standard skjemadata, for eksempel:
1115 pr time
- Kobling til andre datakilder
- Uttrekk fra kodede data i MoBa/MFR (for eksempel ATC- eller yrkeskoder)
- Nye genererte variabler
- Gjentatte utleveringer
- Etterlevering av variabler
Oppdaterte dataversjoner, for eksempel ved:
- utvidet/endret problemstilling
- ønske om større utvalg av deltakere
- utvidelse med spørreskjemaer fra nye aldersgrupper

1 av 3

12 000

Gyldig fra 01.01.2022

2.

Priser for tilgjengeliggjøring av genetiske data fra MoBa Genetics

Kostnader for spørreskjemadata er ikke inkludert og vil bli lagt til (se punkt 1). Inkludert i prisene er
tilgang til alle, til enhver tid, kvalitetssikrede genetiske data. Prosjektrom på TSD og brukerstøtte er
ikke inkludert i prisen.

Formål

NOK eks mva.

Prosjekter med plan om å publisere 3-10 artikler (inkluderer muligheten for 500 000
metaanalyser)
Prosjekter med plan om å publisere 1 artikkel (tidsbegrenset tilgang og spesifikk 25 000
problemstilling)
Tilrettelegging (for eksempel kobling) ved utvidelse av MoBa Genetics

3.

1115 per time

Priser for utlevering av biologisk materiale

Biologisk materiale i MoBa er en begrenset ressurs. Det settes derfor særskilte krav før utlevering:
•

Det biologiske materialet leveres ut fra MoBa til prosjektleder slik at analyser til en godkjent
problemstilling blir utført. Resultatene skal tilbakeføres til MoBa-databasen.
Dokumentasjon fra laboratoriet som bekrefter at analysene kan gjennomføres med høy kvalitet
må vedlegges
Det skal ikke søkes om mer prøvemateriell enn det som er nødvendig for analysen. Antallet prøver
som skal analyseres skal være begrunnet med en statistisk styrkeberegning.

•
•

Se tabellen under for pris per prøve. Prisen kan oppjusteres dersom det søkes om høyt prøvevolum
eller ved uttak som medfører uforutsett ressursbruk. Priser for utlevering av spørreskjemadata er
beskrevet under punkt 1.

Prøve

NOK/prøve eks mva.

DNA (omlag 100ng/µl)
Plasma
Urin
Melketann*

240
240
240
240

*Melketann/tannmateriale fra barn som deltar i MoBa er lagret i MoBa Tann Biobank ved Universitetet i Bergen (UiB). Faktura
sendes søker fra UiB.

4.

Innsamling av nye data og/eller biologisk materiale i forskningsprosjekter

En engangsavgift på 100 000,- NOK (eks mva.) belastes alle prosjekter som ønsker å samle inn egne
data og/eller biologisk materiale fra MoBa-deltakere. Eventuelle ytterligere kostnader avtales
gjennom individuelle forhandlinger.

5.

Pris for deltagelse i store konsortiesamarbeid

Kostnaden for prosjekter som deltar i store konsortiesamarbeid, der MoBa inngår som én av flere
datakilder, er 150 000,- NOK (eks mva.). Prisen dekker opp til 20 artikler.

2 av 3

Gyldig fra 01.01.2022
Dersom et prosjekt ønsker å bidra med aggregerte MoBa-data fra eget prosjekt i konsortiesamarbeid,
påløper ingen ekstra kostnad utover det prosjektet har betalt for tilgang til data. Dersom det er
behov for tilrettelegging av data for deltagelse, vil prosjektet belastes timespris for tilrettelegging av
datafil.

6.

Endringer eller utvidelser av godkjente forskningsprosjekter

Ved endring eller utvidelse av godkjente prosjekter vil det påløpe nye kostnader. Disse beregnes ut fra
størrelsen på endringen / utvidelsen. Kontakt mobaadm@fhi.no ved spørsmål om dette.

3 av 3

