
 

FOLKEHELSEINSTITUTTET  
INVITERER DEG PÅ NYTT TIL Å TA  
BLODPRØVE I UNDERSØKELSE OM 
KORONAVIRUSET 
 
 

Hvorfor blir nettopp du spurt om å være med? 
I fjor inviterte vi deg og familien din og mange andre deltakere fra Den norske mor, far og 
barn-undersøkelsen (MoBa) til å ta en blodprøve ved Ullevål sykehus i Oslo. Nesten 10 000 
personer møtte opp for å undersøke om de hadde antistoffer mot koronaviruset for dermed 
å sjekke om de hadde vært smittet. Forskerne kan bruke denne informasjonen til å finne ut 
hvor mange som har vært smittet med viruset.  
 
I år inviterer vi dere på nytt. Vi ønsker å forstå mer om hvordan koronasykdom og smitte 
spres i Norge, og hvilke symptomer og plager folk har. For de som hadde antistoffer i fjor, 
ønsker vi å finne ut om de fortsatt har disse antistoffene, og vi vil også se om nye personer er 
blitt smittet.  

 
Hva betyr det å delta 
Vi som jobber på Folkehelseinstituttet ønsker å samle inn blodprøver av voksne og barn som 
deltar i MoBa. Vi håper du vil bli med, men det er selvsagt helt frivillig. Hvis du og familien 
din sier ja til å delta så vil helsepersonell (som for eksempel en sykepleier) ta blodprøver av 
dere på Ullevål sykehus i Oslo. 
 
Du har kanskje tatt en blodprøve tidligere hos oss eller hos legen. Noen synes det er litt 
ubehagelig, siden det er et lite stikk i armen. Men de som tar prøvene er flinke og har tatt 
blodprøver av mange barn tidligere. Hvis du er litt redd for stikket kan du si fra til dem, og du 
bestemmer selv om du vil ta blodprøven.  
 

Det er frivillig å delta 
Hvis du bestemmer deg for å delta så vil prøvene dine bli testet på et laboratorium for å se 
om du har vært smittet med koronaviruset eller ikke. Foreldrene dine vil få beskjed om 
resultatet. Det er helt frivillig å delta og husk du bestemmer selv om du vil bli med eller 
ikke. 
 
Vennlig hilsen Per Magnus, 
Faglig leder for MoBa, Folkehelseinstituttet 

 


