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Invitasjon til å delta i nytt prosjekt om 
overvekt! 

 

Vil du bli med i prosjektet vårt «Samhandlingsprosjekt om barnefedme» og  
hjelpe oss med forskning gjennom «Barnefedmeregisteret i Oslo»? 
 

Bakgrunn og hensikt 
Det er mange barn og unge med overvekt eller fedme i Norge, og ellers i verden. Samtidig er det mye vi 
ikke vet om overvekt og fedme: Hvorfor får noen en høyere vekt enn andre? Er behandlingen vi gir 
bra? Hvordan kan vi bli bedre til å hjelpe barn, unge og familier? Dette og mer til, er noe av det vi vil 
lære gjennom «Samhandlingsprosjekt om barnefedme» og «Barnefedmeregisteret i Oslo». 
  
Alle barn og unge fra din bydel som følges hos oss blir spurt om de vil delta.  
 
Dette skjer hvis du/dere sier ja til å bli med i «Samhandlingsprosjekt om barnefedme»  
Hvis dere blir med i prosjektet, vil dere få mulighet til å teste ut en litt annerledes måte å behandle 
barn og unge med økt vekt på. I prosjektet vil vi bytte ut behandling på sykehuset med behandling i 
bydel der det er mulig, og vi vil at leger på sykehuset og helsesykepleiere i bydel skal bli flinkere til å 
snakke sammen.  
 
Dette skjer hvis du/dere sier ja til å bli med i  «Barnefedmeregisteret i Oslo» 
Til registeret vil vi samle inn informasjon om deg og familien din. Vi registrerer for eksempel 
informasjon fra undersøkelsene på sykehuset (vekt, høyde og andre funn), sykdommer i familien og 
annen informasjon som bakgrunn, helse og livstil. Vi vurderer også om behandlingen dere får virker og 
hva dere selv synes om behandlingen. Dere kan bli bedt om å fylle ut et skjema når dere kommer til 
undersøkelse på sykehuset. Noe informasjon blir også samlet inn i bydel.  
Det blir også samlet inn blodprøver og urinprøver fra deg, inkludert genetisk testing ved behov. Noen 
blodprøver blir analysert med en gang, og lagres i registeret. Noe ekstra blod, og urinprøven lagres i en 
dypfryser i forskningsbiobanken vår. Det blir ikke tatt ekstra blodprøve, og derfor ingen ekstra stikk. 
Vi vil ved første undersøkelse også be mor og far veie seg og måle høyden sin, og spørre om 
sykdommer hos dem. Dette er viktig for å forstå mer om hvorfor noen familier/familiemedlemmer har 
høyere vekt enn andre.  
 
Alt dette samler vi for å kunne forske mer på hvorfor noen får høyere vekt enn andre, og for å se 
hvilken behandling som gir best effekt. All informasjon som samles inn blir lagret i sikre databaser. 
 
Ved å signere samtykkeerklæringen, sier dere ja til å delta i samhandlingsprosjektet, registeret og til at 
informasjonen, blodprøven og urinprøven kan brukes i eventuell fremtidig forskning.  
 
Det er ingen ulemper forbundet med å delta, eneste ekstra er at du må levere en urinprøve og at du 
kan bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer. Spørreskjemaene vil være enkle å fylle ut. 
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Det er frivillig å delta 
Det er helt frivillig å delta både i «Samhandlingsprosjekt om barnefedme» og i «Barnefedmeregisteret i 
Oslo». Du trenger ikke å oppgi noen grunn hvis du ikke ønsker å bli med. Du får den samme gode 
behandlingen du har krav på selv om du takker nei til å delta.  
Du kan når som helst trekke samtykket uten at det vil få noen negative konsekvenser. 
Alle opplysninger om deg vil da bli slettet, og du kan kreve at prøvene som er tatt av deg kastes. 
Destruksjon av blodprøver vil ikke innebære sletting av opplysninger som allerede er brukt i forskning 
eller analyser. Du har også alltid rett til å se de personlige dataene som blir samlet inn og få dem rettet 
opp ved feil 
 
Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg? 
Prøvene som tas og informasjon som registreres behandles på en sikker måte og blir lagret i sikre 
databaser. All informasjon i registeret blir avidentifisert. Det betyr at det ikke går an å se hvem som har 
svart hva. Kun ved helt spesielle tilfeller, vil noen få helsearbeidere med taushetsplikt kunne hente 
opplysninger om hvem personene er. Ingen andre har tilgang til dette. Innsamling av data begynner i 
2020, og informasjonen om dere lagres så lenge det er faglig nødvendig. Alt dette gjøres etter avtale 
med Personvernombudet på sykehuset. Vi håper også det er greit at vi tar kontakt senere hvis vi skal 
forske på hvordan det går med dem som har fått behandling hos oss.  
 
Bruk av helseopplysninger i forskning 
Hvis informasjonen og prøvene vi har samlet inn skal brukes i forskning, må det godkjennes av en 
regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Det kan også bli aktuelt å kople 
informasjonen fra vårt register til ni andre offentlige registre i Norge (Folkeregisteret, Norsk 
Pasientregister, Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Norsk hjerteinfarktregister, 
Barnediabetesregisteret, Norsk Diabetesregister for voksne, Medisinsk fødselsregister, Mor, far og 
barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet (MoBa)), og opp mot Statistisk sentralbyrå. Vi ber om 
tillatelsen din til å hente informasjon fra disse registrene i forbindelse med eventuelle fremtidige 
forskningsprosjekter.  

 
Samarbeid med andre forskningsgrupper 
Vi ønsker også å samarbeide med andre forskergrupper både i Norge og internasjonalt for å lære av 
hverandre. Det kan da bli aktuelt å dele avidentifiserte informasjon (det vil si informasjon som ikke kan 
knyttes til enkeltpersoner), og å overføre blod- eller urinprøver til samarbeidende laboratorier i Norge 
eller utlandet for å kunne bruke undersøkelser eller kunnskap vi ikke har tilgang til her. Spesielt i 
studier av sjeldne årsaker til fedme, kan det være viktig å samarbeide med flere land. 
 
Kontaktopplysninger 
Har du spørsmål kan du kontakte prosjektleder Sara Shah ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo 
universitetssykehus: E-post: shasar@ous-hf.no. Tlf.: 23 01 55 10.  
 

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus i tillegg til prosjektleder/overlege Sara Shah er 
ansvarlig for biobanken og registeret.  
 
Ved spørsmål om datasikkerhet, kan Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus kontaktes: 
personvern@oslo-universitetssykehus.no 
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