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Bakgrunn: 

Helseundersøkelsene i Hordaland startet i 1992-93 (HUSK1) som del av «40-årsundersøkelsene» i regi 

av Statens helseundersøkelser (i dag Folkehelseinstituttet (FHI)) i samarbeid med Universitetet i 

Bergen, Kommunehelsetjenesten i Hordaland og fylkeslegen. Ca. 18000 hordalendinger deltok.  

I 1997-99 (HUSK2) ble det gjennomført en ny helseundersøkelse, med ca. 26000 deltakere. Av disse 

hadde ca. 7000 også deltatt i HUSK1.  

I 2018 startet HUSK3 som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. 

Her deltok ca. 2200 personer som tidligere også hadde deltatt i HUSK1 og HUSK2. 

Professor emeritus Grethe S. Tell har siden 1995 vært prosjektleder for HUSK ved UIB. I 2018 ble også 

databehandleransvaret overført fra FHI til UiB. Det medfører at UiB nå har ansvar for 

innkallingsregisteret til HUSK med navn, fødselsnummer og samtykker for alle inviterte, i tillegg til 

alle forskningsdataene fra HUSK1 og HUSK2. HUSK er i dag regulert under «Forskrift om 

befolkningsbaserte helseundersøkelser».  

HUSK3 prosjektet har egen REK-godkjenning (REK 2017/294) med professor Eva Gerdts som 

prosjektleder. Data fra HUSK3 skal tilbakeføres til HUSK. 

Mer informasjon om HUSK kan finnes på websiden til HUSK: https://husk.w.uib.no/ 

 

Vi foreslår følgende endringer for organiseringen av HUSK: 

 

1. Endring av ansvarlig for HUSK: I forbindelse med at Grethe S. Tell har gått av med pensjon og 

gått over i emeritus-stilling foreslår vi at førsteamanuensis Jannicke Igland overtar som leder 

for HUSK, inklusiv HUSK innkallingsregister. Jannicke Igland har god kjennskap til HUSK fra 

eget PhD-prosjekt. Hun har også vært med på flere ulike prosjekt der data fra HUSK inngår. 

Kari Juul har fungert som prosjektkoordinator for HUSK siden HUSK2 startet, og vil fortsette å 

bruke deler av stillingen sin til denne oppgaven. 

 

2. Vi foreslår at det opprettes en styringsgruppe for HUSK med forskningsleder ved IGS som 

leder og førsteamanuensis Jannicke Igland som sekretær. 

Forslag til øvrige medlemmer av styringsgruppen: 

Rolf Terje Lie (IGS), 

Ottar Nygård (K2 og Helse Bergen) 

Marjolein Iversen, Høgskolen på Vestlandet  

Eva Gerdts (K2 og Helse Bergen) 

 

Styringsgruppen skal tilse at helseopplysninger innsamlet i HUSK kan gjøres tilgjengelige, 

sammenstilles med andre opplysninger eller behandles på andre måter dersom dette er 

https://husk.w.uib.no/


innenfor rammene av samtykket og undersøkelsens formål, jf. forskrift om 

befolkningsbaserte helseundersøkelser § 4-1. 

Vi foreslår at styringsgruppen møtes en gang per halvår, og at medlemmene gjenoppnevnes 

eller byttes ut hvert andre år. 

 

3. I tillegg vil det bli opprettes en lokal arbeidsgruppe ved IGS som behandler innkomne 

søknader om datatilgang. Denne gruppen vil møtes ved behov og vil i første omgang bestå av 

Jannicke Igland, Kari Juul og Rolv Terje Lie. 

 

 


