
 
 

Informasjon om forskning og reservasjonsadgang ved plutselig 
uventede barnedødsfall  
 
Kjære foreldre/foresatte,  
Å miste et barn plutselig og uventet er det verste foreldre kan oppleve.  
Avdeling for rettsmedisinske fag har i mange år arbeidet for å forstå hvorfor slike plutselige 
dødsfall kan skje. Obduksjon er en viktig del av dette arbeidet.  
Ved obduksjonen tas det alltid en rekke prøver for å fastslå hvorfor barnet døde og hvordan 
en evt. behandling har innvirket. 
I tillegg tar vi noen små prøver av vev, blod og andre kroppsvæsker for forskning. Disse 
prøvene utgjør til sammen noen få gram og vil lagres i en forskningsbiobank etter gjeldende 
regelverk.  
 
Forskningens mål er å forebygge barnedødsfall i fremtiden. Tidligere forskning har vist at 
forstyrrelser i fettstoffskiftet og hjerterytmeforstyrrelse har betydning ved noen dødsfall. 
Undersøkelse av blant annet manglende evne til å motstå bakterieinfeksjoner er blant 
temaene for dagens forskning. God forskning betinger også at vi har et godt 
sammenligningsgrunnlag. Vi trenger derfor såkalte normalkontrollprøver i våre 
forskningsbiobanker. Dersom dere ønsker ytterligere informasjon eller en samtale om 
forskningen; ta gjerne kontakt på tlf. 23013200 
 
Dersom dere ikke ønsker at prøver fra deres barn blir benyttet til forskning, ber vi dere 
melde fra innen 6 uker. Prøvene i forskningsbiobanken vil i så fall bli destruert, og dere vil få 
en bekreftelse på at dette er gjort. Det er også mulig å reservere seg på et senere tidspunkt. 
Ingen nye forskningsprosjekt vil da anvende disse prøvene.  
 
Med hilsen  
Oslo universitetssykehus 
Avdeling for rettsmedisinske fag  
 
GENERELL RESERVASJON MOT FORSKNING. Prøvemateriale fra personer som er registrert i 
nasjonalt register mot biologisk forskning vil ikke bli benyttet til forskning.  
 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeg / vi ønsker ikke at prøvemateriale tatt ved obduksjon av mitt/vårt barn benyttes til 
forskning.  
 
Barnets navn: _____________________  
 
Fødselsdato:______________________       Dødsdato:________________________  
 
Forelde/foresattes navn:__________________________________    
 
Adresse: ___________________________________ Postnr/-sted:______________________ 
 
Underskrift:_________________________________Dato:____________________________ 
 
 



 
 
 
Sendes til:  
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF 
Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo  


