
Kjære MoBa-deltaker!

Vi ønsker å informere deg/dere om et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen 
(MoBa) der vi ønsker å finne ut om fars livsstil før svangerskapet kan ha betydning for barnets 
arvestoff (DNA). Målet er å finne ut mer om hva som har betydning for barnets helse, slik at vi 
kan gi god veiledning til kommende foreldre. 

I prosjektet «Betydningen av fars livsstil for barnets arvestoff», ønsker vi derfor å undersøke og 
sammenligne fars og barnas arvestoff. Vi bruker nye analysemetoder der vi kartlegger og 
undersøker hele arvestoffet (DNA) til både mor, far og barn. Med denne analysen kan vi lete 
etter svært små forandringer i arvestoffet til barna. 

Vi skal bare studere generelle endringer i selve arvestoffet – ikke hva slags sykdommer dette 
eventuelt kan føre til. Det skal ikke tas nye blodprøver, og dere vil heller ikke motta noen nye 
spørreskjemaer i forbindelse med dette delprosjektet.  

Analysene gjennomføres på allerede innsamlet materiale og vi ønsker å studere:
•	 DNA fra barnet fra blodprøver som ble tatt fra navlesnoren etter fødsel
•	 DNA fra foreldrene fra blodprøver tatt under svangerskapet i forbindelse  

med ultralydundersøkelsen. 

I deres tidligere samtykke til MoBa står det at ingen resultater sendes tilbake til deltakerne. Dere 
har imidlertid innsynsrett, og dere kan be om å få opplysninger om dere selv og 
konklusjoner fra delprosjekter. Analyseresultatene vil bli slettet 5 år etter publisering og innen 
1.1.2030.

Prosjektet er godkjent av den Regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 
(REK). Prosjektleder ved Folkehelseinstituttet er Kristine B. Gutzkow.

Om dere av ulike grunner ikke ønsker at vi skal analysere deres arvestoff i dette prosjektet, har 
dere mulighet til å reservere dere fra analysen ved å fylle ut slippen nedenfor og sende den til 
oss innen 01.03.2018.

Dersom dere har spørsmål kan du/dere ta kontakt med prosjektleder Kristine B. Gutzkow på 
e-post: kristine.bjerve.gutzkow@fhi.no / telefon: 21076338. Mer informasjon om studien kan 
dere finne på www.fhi.no/prosjekter/Betydningen-av-fars-livsstil-for-barnets-arvestoff.

Med vennlig hilsen               Med vennlig hilsen
Per Magnus                 Kristine B. Gutzkow
Forskningsleder i MoBa              Prosjektleder og seniorforsker, 
Fagdirektør Helsedata og digitalisering            Avdeling for molekylærbiologi  



RESERVASJONSERKLÆRING

MOR
Jeg ønsker med dette brevet å reservere meg og mitt/mine barn mot deltakelse i 
DNA-analyser i delprosjektet «Betydningen av fars livsstil for barnets arvestoff» under 
Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Navn (blokkbokstaver) på deltakende mor

__________________________________________________________

Underskrift__________________________________________________

FAR
Jeg ønsker med dette brevet å reservere meg og mitt/mine barn mot deltakelse i 
DNA-analyser i delprosjektet «Betydningen av fars livsstil for barnets arvestoff» under 
Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Navn (blokkbokstaver) på deltakende far

__________________________________________________________

Underskrift_________________________________________________ 


