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INFORMASJONSSKRIV TIL BARN UNDER 12 ÅR:  

Tilskudd av linolsyre i maten til barn med cystisk fibrose. Effekt på vekst 

og kroppens forbrenning av næringsstoffer.   

HVORFOR BLIR DU SPURT OM Å VÆRE MED? 

Barn som har cystisk fibrose (CF) har ofte problem med å vokse som de skal, selv om de får mer mat enn de på 

samme alder som er friske. Dette kan skyldes at de ikke får nok av en viktig olje som heter linolsyre.  Vi ønsker å 

finne ut litt mer om dette. Vi vil undersøke om du vokser bedre hvis du tar ekstra linolsyre hver dag i 1 år, og 

om det gjør at kroppen din nyttiggjør seg næringsstoffer fra maten bedre. I tillegg vil vi undersøke om det 

påvirker hvor ofte du får forverringer i lungesykdommen, og om det bedrer lungefunksjonen din.  Det er bare 

barn som kan være med i studien, for det er mer nyttig å måle vekst hos barn enn hos voksne. Det er altså flere 

barn med CF på barnepoliklinikken på Ullevål som skal være med i studien.      

HVA VIL SKJE DERSOM DU DELTAR? 

Det er ikke farlig å være med i studien, og de undersøkelsene som gjøres er for det meste slike undersøkelser 

som gjøres når du kommer til kontroll for CF på barnepoliklinikken på sykehuset.  

Når du kommer til poliklinikken skal du måle høyde og vekt som vanlig, og du skal gjøre vanlig blåse-test for å 

måle lungefunksjonen din. I tillegg skal du gjøre en annen blåse-test hvor vi måler innholdet av nitrogenoksyd 

fra pusten din. Det gjøres ved at du puster ut én gang gjennom et munnstykke og er ikke vondt eller 

ubehagelig. Det skal også gjøres en test hvor du løper på en «løpe-maskin» (tredemølle) mens vi måler oksygen 

fra øreflippen din ved å feste på en liten plasterlapp med en ledning. Det gjør ikke vondt, og vi gjør testen for å 

se hvordan løpingen påvirker pusten din. 

Vi skal også ta blodprøver av deg, men dette kan stort sett gjøres sammen med årskontrollprøver som du 

uansett må ta selv om du ikke ønsker å være med i studien. Du får bedøvelseskrem (Emla krem) før 

blodprøvene blir tatt. Vi skal også ta prøve av det du tisser og bæsjer, etter at mamma eller pappa har tatt vare 

på det i et lite plastbeger.  

En annen test vi skal gjøre er svette-test. Dette har du gjort tidligere, men det kan være at du var så liten at du 

ikke husker det. Det er en test som brukes for å se om et barn har CF. Selv om vi vet at du har denne 

sykdommen, ønsker vi å gjøre den på nytt både når du blir med i studien og når du er ferdig med studien, for å 

se om det er noen endring i verdiene etter at du har brukt linolsyre i 1 år.    

I tillegg skal vi gjøre en røntgenundersøkelse for å måle hvor solide beina i kroppen din er (DXA-måling). Dette 

her helt ufarlig og gjør ikke vondt, men du må ligge helt stille på et bord mens undersøkelsen foregår slik at 

bildene ikke blir uklare. Et metallbrett vil bevege seg langsomt over deg mens røntgenbilder tas (se bilde 

under), men dette merker du ikke noe til. En slik beintetthetsmåling pleier vi vanligvis å gjøre ved en del av CF-

årskontrollene.   
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I tillegg til disse undersøkelsene som du skal gjøre selv, skal mamma eller pappa fylle ut spørreskjemaer om 

hvordan du har det sammen med deg. Hvis du blir med i studien er det totalt tre kontroller du skal være med 

på, med et halvt år mellom hver kontroll. De fleste undersøkelsene som du har fått vite om nå blir gjort ved den 

første og den siste kontrollen, bortsett fra beintetthetsmålingen og løpetesten som kun gjøres ved første 

kontroll. Ved «mellom-kontrollen» etter et halvt år skal du bare måle høyde og vekt, mens mamma eller pappa 

skal fylle ut spørreskjemaene.  Når du kommer til kontrollene på sykehuset kan mamma og pappa være med på 

undersøkelsene på vanlig måte som når du ellers kommer på polikliniske kontroller.  Det kan være du blir litt 

sliten av alle undersøkelsene, spesielt ved den første og den siste kontrollen, selv om det ikke er så mange flere 

undersøkelser enn de du vanligvis må gjøre i forbindelse med årskontroller. 

Det som er nytt hvis du blir med i denne studien er at du blir tilfeldig trukket ut til å få linolsyre A eller en annen 

olje som heter oljesyre B (se under) i 1 år. 

Hvis du kommer i behandlingsgruppe A får du aktiv behandling med linolsyre, mens hvis du kommer i 

behandlingsgruppe B får du ikke aktiv behandling (det kalles placebo), men du får likevel tilskudd av en annen 

olje som er viktig for kroppen din. Den totale mengden olje du skal ta hver dag er 20 ml (ca. 2 spiseskjeer), og er 

lik i begge behandlingsgrupper. Du skal ta oljen en gang om dagen, til frokost, og den kan blandes i melk, juice, 

grøt, yoghurt eller liknende matvarer.    

For at du ikke skal glemme å ta den nye behandlingen er det fint om du lager en dagbok hvor du skriver ned 

hver gang du har tatt den. Da blir det også lettere for deg å fortelle oss hvor mange dager du har husket å ta 

behandlingen når vi kontakter deg en gang i måneden for å høre om dette.  

Du kan fortsette å bruke dine vanlige medisiner og vitamintilskudd i hele perioden du er med i studien.  

 

HVA VIL SKJE DERSOM DU IKKE DELTAR 

Det er helt frivillig å delta i forskningsprosjektet. Hvis du ikke ønsker å delta vil du likevel bli fulgt opp på CF-

poliklinikken på vanlig måte. Hvis du ønsker å delta, og du ombestemmer deg underveis, kan du når som helst 

si at du ikke vil være med lenger uten å fortelle hvorfor, og uten at noen blir sinte på deg. Du vil da bli fulgt opp 

på CF-poliklinikken på vanlig måte.  

 


