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Kjære deltagere  
 
Tusen takk for innsatsen i PreventADALL!  
Oppslutningen om undersøkelser og spørreskjemabesvarelsene er stor. Dette bidrar til studiens 
kvalitet og evne til å bidra med viktige forskningsresultater.  
 
3-års undersøkelsen 
De fleste barna har gjennomført 3-års undersøkelsene, men noen gjenstår. Vi håper så mange som 
mulig har anledning til å delta, da den er det viktigste endepunktet for forebyggingsresultatene. Alle 
er velkomne til undersøkelsen, selv om en eller flere tidligere undersøkelser eller 
spørreskjemabesvarelser mangler. Vi er glade for å høre fra dere, så finner vi en tid som passer for 
dere.  
I tillegg til 3-årsundersøkelsen vil barn med mulig matvareallergi tilbys grundig utredning ved 
sykehuset. En slik utredning er viktig først og fremst for barnet selv, men dokumentasjon av 
eventuell matallergi er også viktig når vi skal konkludere om effekt av forebyggingstiltakene. 
 
Interessen for studien er meget stor internasjonalt, og studien er invitert til å presentere 
resultatene fra 3-års oppfølgingen på Europas største allergikongress i juni 2020. For å få til dette 
må alle undersøkelser være gjennomført innen påsken 2020. Det kan derfor være aktuelt å invitere 
dere til undersøkelse enkelte lørdager eller søndager i vinter, om det skulle passe.  
 
Videre fremover i PreventADALL 
Mange har allerede fått tilsendt 4-års spørreskjema. Tilsvarende skjema blir sendt ut ca årlig 
fremover. Vi håper dere tar dere tid til å besvare disse, da de gir viktig informasjon om helse og 
eventuell sykdomsutvikling hos barnet som eventuelt kan knyttes til faktorer tidlig i livet.  
 
Neste oppfølgingsundersøkelse vil bli når barnet er i gang med skolen. Det legges ut informasjon på 
hjemmesiden når dette blir aktuelt.  
 
Under er en kort oppsummering av funn publisert i 2019, mens dere finner mer detaljer her.  
 
Resultater fra PreventADALL 
Hovedfunnene fra forebyggingstiltakene vil analyseres umiddelbart etter at 3-års undersøkelsene er 
ferdige, slik at resultatene kan publiseres så snart som mulig.  
 
Til nå har vi fokusert på atopisk eksem i første leveår og på svangerskapsrelaterte faktorer som kan 
ha betydning for barnets helse. De første resultatene fra forebyggingsstudien med hensyn til eksem 
ved 12 måneders alder er analysert og er antatt for publikasjon. Resultatene vil bekjentgjøres 
umiddelbart når de blir publisert.  
 
Atopisk eksem:  
Blant barna i PreventADALL har vi funnet at 59% hadde tørr hud ved tre måneders undersøkelsen. 
Tørr hud uten tilstedeværelse av eksem ble observert hos 47% av spedbarna og var forbundet med 
redusert hudbarrierefunksjon (målt som vanntap gjennom huden). Barna med eksem hadde enda 
høyre vanntap gjennom huden. Tørr hud ved 3 måneder doblet risikoen for atopisk eksem tre 
måneder senere. Vi har også funnet flere andre faktorer som kan være med på å predikere redusert 
hudbarriere eller atopisk eksem ved 3 måneders alder, for tørr hud var det blant annet økende 
alder hos far og for atopisk eksem var det blant annet planlagt keisersnitt. Ikke overraskende var 
atopisk sykdom forbundet med økt risiko for atopisk eksem hos barnet. 
 
 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/preventadall
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Nikotin/snus i svangerskapet 
Mens rundt 1/3 av alle kvinnene oppga at de hadde røkt eller brukt snus eller andre 
nikotinprodukter før de ble gravide, sluttet de fleste så snart de ble klar over svangerskapet. Av de 
11% som brukte nikotin i svangerskapet, var det flest som snuste (ca 6%), og 87% sluttet innen 
svangerskapsuke 6. Videre fant Kreyberg og medarbeidere at snus brukt i svangerskapet i 
PreventADALL studien ikke førte til redusert fødselsvekt, i motsetning til hva som er vist i 
registerstudier fra Sverige. Vår tolkning er at det nytter å slutte med snusbruk tidlig i svangerskapet, 
med hensyn til fosterets vekst!  
 
 
Kontakt med PreventADALL 
Da vår kontakt med dere skjer via e-post, er det svært viktig at dere melder fra om endringer i e-
post adresse! Dette kan gjøres ved å sende beskjed via e-post preventadall@ous-hf.no eller ringe 
oss på tlf 948 13 951.  
 
Studieteamene er takknemlig for ros og ris, da vi ønsker at studiedeltagerne skal ha gode 
opplevelser med forskningsdeltagelsen. Send gjerne kommentarer til oss på  
preventadall@ous-hf.no. Tilsvarende, dersom dere skulle ønske å trekke dere eller barnet deres fra 
PreventADALL-studien ta kontakt med oss. Husk at dere kan være med videre, selv om det skulle bli 
vanskelig å komme på enkelte av undersøkelsene. 
 
Med dette ønsker vi alle deltagere og foresatte EN RIKTIG GOD JUL, og et GODT 2020 og takker for 
stor innsats i året som har gått.  
 
 
Med vennlig hilsen 
På vegne av PreventADALL studieteamet 

 
 
 
 

Karin C. Lødrup Carlsen 
Professor dr med, overlege 
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