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FOLKEHELSEINSTITUTTET  
INVITERER DEG TIL Å TA  
BLODPRØVE I UNDERSØKELSE OM 
KORONAVAKSINE 
 
 

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. 
Undersøkelsen ga helsemyndighetene viktig informasjon om hvor mange som ble smittet 
med viruset.  
 
Nå inviterer vi dere i aldersgruppen 12-15 år til å ta to nye blodprøver, i uke 42 og uke 46 
ved Ullevål sykehus for å forstå mer om hvordan koronavaksinen virker. Vi ønsker å se på 
endringer i antistoffer i løpet av kort tid.  Det skal bare tas et prøveglass hver gang, og det 
skal gjøres om ettermiddagen mellom kl 16 og 19.  
Du kan delta i studien uansett om du: 
 

 har tenkt å ta koronavaksine eller ikke 
 har tatt koronavaksine eller ikke   
 har gjennomgått koronavirusinfeksjon eller ikke 

 
 
Hva innebærer det å delta 
Du får denne forespørselen fordi du er registrert som deltaker i MoBa. Vi håper du vil bli 
med i undersøkelsen om koronavaksine. Det er selvsagt helt frivillig. Hvis du sier ja til å delta 
så vil helsepersonell ta blodprøven på Ullevål sykehus i Oslo. En ansatt ved 
Folkehelseinstituttet har kontaktet foreldrene dine for å spørre om du vil være med på 
dette.  
 

Mulige fordeler og ulemper ved å delta 
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 mye 
erfaring. Hvis du er litt redd for stikket kan du si fra til dem, og du bestemmer selv om du vil 
ta blodprøven. Prøvene dine vil bli testet så snart som mulig, og foreldrene dine vil få 
beskjed av oss om prøven har antistoffer mot korona eller ikke. Man kan få antistoffer etter 
å ha hatt korona, eller etter å ha tatt koronavaksine. Ved å delta i denne undersøkelsen 
hjelper du forskere med å finne ut mer om koronaviruset og om vaksinen som brukes. Du vil 
motta et gavekort på 500 kroner som takk for at du er med. 
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Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg? 
Prøvene og opplysningene om deg oppbevares sikkert. Forskerne får ikke vite navnet ditt 
eller fødselsnummeret eller noe annet som viser hvem du eller de andre MoBa-deltakerne 
er. Når resultatene fra forskningen kommer ut, går det heller ikke an å finne opplysninger 
om enkeltpersoner. Hvis du vil delta, trenger vi samtykke fra begge foreldrene dine. 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i denne undersøkelsen og det er du som bestemmer. Deltakere kan når 
som helst be om å få vite hvilke opplysninger som er registrert om dem. Dere kan også velge 
å trekke dere og be om å få slettet alle opplysninger uten å oppgi noen grunn. Det kan dere 
gjøre ved å kontakte oss (se kontaktopplysninger nederst). 

Kontaktopplysninger 
Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse i dette 
delprosjektet i MoBa, kan du kontakte prosjektleder Per Magnus på e-postadresse 
per.magnus@fhi.no, eller du kan sende en e-post til morfarbarn@fhi.no. Dersom du har 
spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved 
institusjonen: personvernombud@fhi.no 

Vennlig hilsen Per Magnus, 
Folkehelseinstituttet 




