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TILSKUDD AV LINOLSYRE I MATEN TIL 

BARN OG UNGDOM MED CYSTISK 

FIBROSE. EFFEKT PÅ VEKST OG KROPPENS 

FORBRENNING AV NÆRINGSSTOFFER.   
 

BAKGRUNN OG HENSIKT 

Barn og ungdom 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 

fettsyre som heter linolsyre eller omega-6. Vi ønsker å finne ut litt mer om hvordan fettsyrene til 

norsk ungdom med CF er og om det hjelper å ta tilskudd av linolsyre i 1 år på tilveksten. Vi vil se om 

det fører til noen forandringer i hvordan kroppen behandler næringsstoffer og fett fra maten. I tillegg 

vil vi undersøke om det har noen effekt på hvor ofte en får forverringer i lungesykdommen, og om 

det bedrer lungefunksjon.  Det er kun barn og ungdom som kan være med i studien, for det er mer 

nyttig å måle endring i vekst hos unge personer enn voksne som er ferdig utvokste. Det er planlagt å 

få med flere personer med CF på barnepoliklinikken på Ullevål til å være med i studien.      

 

HVA INNEBÆRER STUDIEN? 

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 test for 

å måle lungefunksjonen din.  Vi skal også måle en gass som heter nitrogenoksyd fra pusten din. Det 

gjøres ved et enkelt ut-pust 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 elektrode. Det gjør ikke vondt, og vi gjør testen for å se 

hvordan løpingen påvirker pusten din og at du har nok oksygen når du løper.  

Vi skal også ta blodprøver av deg, men dette kan gjøres sammen med årskontrollprøver slik at det 

ikke innebærer ekstra stikk. Vi skal også ta prøve av urin og avføring.   
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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 fått tilskudd av 

fettsyrer i kosten i 1 år.    

I tillegg skal vi gjøre en røntgenundersøkelse for å måle beintettheten din, (DXA-måling), det vil si 

hvor solide beina i kroppen din er. 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. En slik beintetthetsmåling 

pleier vi vanligvis å gjøre ved en del av CF-årskontrollene.   

 

I tillegg til disse undersøkelsene som du skal gjøre selv, skal du eller dine foresatte (avhengig) av alder 

fylle ut spørreskjemaer om livskvalitet. Hvis du blir med i studien er det totalt tre kontroller du skal 

være med på, med 6 måneder mellom hver kontroll. De fleste undersøkelsene som du har fått vite 

om nå blir gjort ved den første og den siste kontrollen. Ved «mellom-kontrollen» etter 6 måneder 

skal du bare måle høyde og vekt og fylle ut spørreskjemaene.  Når du kommer til kontrollene på 

sykehuset kan dine foresatte være med på undersøkelsene på vanlig måte som når du ellers kommer 

på polikliniske kontroller.   

Det som er nytt hvis du blir med i denne studien er at du blir tilfeldig trukket ut til å få tilskudd i 

maten av enten A eller B (se under). 

Behandling A: Linolsyre (omega-6) + langkjedet omega-3 (DHA) 

Behandling B: Oljesyre (omega-3) + langkjedet omega-3 (DHA) 

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 

omega-3 fettsyrer. Den totale mengden tilskudd du skal ta hver dag er 20 ml (ca. 2 spiseskjeer), og er 

lik i begge behandlingsgrupper. Du skal ta tilskuddet en gang om dagen, til frokost, og det 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. 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Det vil ikke være noen sikre fordeler for deg å delta i denne studien. Det vil heller ikke være noen 

sikre ulemper. Det kan være du blir litt sliten av alle undersøkelsene, spesielt ved den første og den 
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siste kontrollen, selv om det ikke er så mange flere undersøkelser enn de du vanligvis må gjøre i 

forbindelse med årskontroller. Vi tror ikke at fettsyrene vil gi noens spesielle bivirkninger.  

HVA SKJER MED PRØVENE OG INFORMASJONEN OM DEG?  

 Opplysningene som registreres av deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien.  

Prosjektet er en del av en internasjonal studie hvor flere CF-sentre i Europa (Italia, Polen) deltar, og 

hvor man planlegger å inkludere 92 barn og ungdommer med CF.  Helseopplysninger vil derfor bli 

overført til land innenfor EU/EØS 

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 

opplysninger. All informasjon som innsamles i løpet av prosjektet er konfidensielle opplysninger som 

lagres forskriftsmessig, og Oslo Universitetssykehus er ansvarlig for oppbevaring og behandling av 

dataene. Navnet ditt oppbevares ikke sammen med resultatene.  Bortsett fra det medisinske 

personell, får intet andre innsyn i resultatene vedrørende den enkelte deltakeren. Blodprøver, 

urinprøver og avføringsprøver kan bli sendt til analyse innenfor EU/EØS. 

DELTAKELSE 

Det er frivillig å delta i prosjektet og at du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn kan trekke 

deg fra prosjektet uten at dette får behandlingsmessige eller andre konsekvenser.  Prosjektet vil bli 

utført i samarbeid med Dr. Egil Bakkeheim, Dr. Christine Sachs-Olsen og Dr. Anita Senstad Wathne 

ved Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF), Oslo Universitetssykehus,  

Hvis du bestemmer at du ikke skal delta i prosjektet, får dette selvfølgelig ingen følger for deg, verken 

for undersøkelse, behandling eller oppfølging. Dette gjelder naturligvis både ved aktuell poliklinisk 

kontroll, og ved senere innleggelser eller polikliniske kontroller. Du har full rett til når som helst å si 

at du ikke ønsker eller har anledning til å fortsatt å være med i prosjektet. 

Dersom du senere ønsker å trekke samtykket kan dere kontakte Dr. Egil Bakkeheim på telefon 

22117682 


