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Nye nettsider fhi.no 

Meld deg på 
nyhetsbrev fra 
fhi.no

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått raskere og mer moderne nettsider. Vårt mål er at 
nettsidene skal fungere godt både på PC, nettbrett og mobiltelefon. 

DU FINNER MOBA PÅ FLERE MÅTER: 
•  Søk på Den norske mor og barn-

undersøkelsen ved å bruke google-søk. 
•  Søk på Den norske mor og barn-

undersøkelsen ved å gå til D i det alfabetiske 
søket på forsiden til fhi.no.

•  Søk på Den norske mor og barn-
undersøkelsen øverst til høyre på forsiden til 
fhi.no. Gå til studiesiden for MoBa.

•  Gå til fanen «Helse i Norge» øverst på 

forsiden til fhi.no og deretter til «Studier»  
så finner du MoBa ved alfabetisk søk.

•   Eller gå direkte til «Studier» nederst på 
forsiden til fhi.no så finner du MoBa ved 
alfabetisk søk.

Vi har ordnet stoffet som er skrevet spesielt 
for deltakere under overskriften «Til deltakere 
og andre interesserte». Her finner du blant 
annet alle nyhetsbrev og spørreskjemaer, ofte 
stilte spørsmål og svar, samt en oversikt over 

alle forskningsprosjekter som bruker data og 
biologisk materiale fra MoBa.

Les mer her

Du kan holde deg oppdatert om 
hva som skjer i MoBa og få andre 

nyheter fra FHI ved å abonnere på 
Folkehelseinstituttets elektroniske 
nyhetsbrev. Du kan krysse av for de 
områdene du er spesielt interessert i å 
lese om.

Finn ut mer

Tester elektronisk  
spørreskjema om kosthold
FHI har inngått et samarbeid med Universitetet i Oslo om å 
teste bruken av elektroniske spørreskjema. 

FHI har lenge ønsket å gå fra papir- til 
elektronisk spørreskjema, men det har vært 

vanskelig å finne løsninger som både oppfyller 
FHIs strenge sikkerhetskrav og som er teknisk 
gode. Nå har vi imidlertid inngått et samarbeid 

med Universitetet i Oslo om å utvikle en 
tjeneste som stiller ekstra høye krav til nettopp 
dette. Det første spørreskjemaet som testes ut 
gjelder kostholdet til 14-15-åringer i MoBa. 

https://www.fhi.no/studier/moba/
https://www.fhi.no/sys/nyhetsbrev/


Begynte du for en 
stund siden å fylle ut 
et skjema, send det 
gjerne inn selv om det 
ikke er helt fullført. 
Informasjonen blir 
ikke for gammel! Vi 
setter stor pris på at 
du fyller ut de nye 
skjemaene vi sender 
deg! Det er også  
fint om du melder 
fra om endring av 
adresse, e-post og 
mobilnummer.

Har du 
gamle 
skjemaer 
liggende?

Tusen takk  
for ditt  
viktige bidrag  
til MoBa!

Den norske mor og barn-undersøkelsen
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Forskningsnytt:  
Unge kvinner har for 
lite jod

50 prosent av gravide og unge kvinner har 
under det anbefalte dagsinntaket, viser 
forskning fra MoBa.

Les hele saken

Foto: Shutterstock

Besøk av engelske forskere
MoBa har nylig hatt besøk av forskere fra 
MoBas søsterundersøkelse i Bristol, populært 
kalt «Children of the 90s». 

Undersøkelsen startet på begynnelsen av 
1990-tallet, og har samlet inn data fra over 

14 000 familier i Bristol-området. Hele familien 
er med – besteforeldre og søsken, og til og 
med barn av barna som ble rekruttert for over 
20 år siden. 

I løpet av to intense dager i Oslo diskuterte 
forskerne ideer til nye samarbeidsprosjekter, 
delte forskningsfunn, praktiske erfaringer og 
hygget seg i nydelig sommervær. 

Har far sendt inn 
spørreskjemaet?

De siste månedene har vi sendt ut mer enn 68 000 spørreskjemaer 
til MoBa-fedre. Vi har fått tilbake mange utfylte spørreskjemaer, 
men vi vil selvsagt ha så mange som mulig. Svarene er viktige for 
å få bedre kunnskap om menns helse og livsstil, og om fedres 
forhold til barna sine – og omvendt. Hvis dere fortsatt har et 
spørreskjema liggende, så er det ikke for sent for far å fylle inn og 
sende det til oss! 
Tusen takk!

Les nyhetsbrev på 
nettet

Hvert år sender vi dere et nyhetsbrev i posten. 
Det er fordi at vi skal være sikre på at alle 
deltakere i MoBa skal få informasjon om 
viktige forskningsprosjekter og nye resultater. 
Hvis dere vil lese årets nyhetsbrev og kikke på 
tidligere brev – så langt tilbake som 2001.

Finn nyhetsbrevene samlet her

https://www.fhi.no/nyheter/2016/jodmangel-i-norge/
https://www.fhi.no/studier/moba/deltagere/nyhetsbrev-fra-den-norske-mor-og-ba/

