
Barns vekst i Norge
Forespørsel om deltakelse i Forskningsprosjekt

Formålet med prosjektet er å få 
kunnskap om vekstutviklingen 
blant norske skolebarn over tid.  
denne kunnskapen er viktig i det 
forebyggende helsearbeidet 
blant barn og unge.
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kontaktinFormasjon:
nasjonalt folkehelseinstitutt
postboks 4404 nydalen 
0403 oslo
tlf 2107 7000

prosjektleder: ragnhild Hovengen
tlf: 2107 8204
e-post: ragnhild.hovengen@fhi.no

prosjektrådgiver: anna Biehl
tlf: 2107 8274
e-post: anna.biehl@fhi.no

skolehelsetjenesten ved barnets skole

Forsidefoto: ingra/21st Century kids
trykk: nordberg trykk
opplag: 6000

mer informasjon om
Barns vekst i norge:
www.fhi.no/barnevekst
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personvern:
n  ditt barns deltakelse baserer seg på skriftlig samtykke fra 

dere som er foreldre/foresatte.
n  dataene fra målingene av barnet vil bli avidentifisert  

og analysert på gruppenivå. det  vil ikke være mulig å  
identifisere enkeltpersoner i analysene eller ved publisering 
av resultatene. dataene vil bli  lagret med et referanse- 
nummer til barnet er 18 år. 

n  dataene vil bli analysert ved nasjonalt folkehelseinstitutt  
og i andre land i europa tilsluttet WHos program for  
oppfølging av barnevekst. 

n  dere kan når som helst be om å få slettet alle opplysninger 
uten å oppgi noen grunn. dette kan dere gjøre ved å  
kontakte nasjonalt folkehelseinstitutt. se kontakt- 
informasjon på baksiden.  

n  studien er godkjent av regional komité for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk, og av datatilsynet.

Barns vekst i norge er et samarbeidsprosjekt mellom  
nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet og skolehelse- 
tjenesten. prosjektet er tilsluttet verdens helseorganisasjons (WHos)  
europeiske program for oppfølging av barnevekst. For å få et bilde av 
barns vekst, måler vi høyde, vekt og livvidde i denne undersøkelsen.

Forespørsel om deltakelse går til dere som er foreldre/foresatte 
til barn i 3. klasse. din skole er en av 130 skoler som er trukket ut til 
å delta. skolene fordeler seg på 10 fylker i norge. Hvert annet år vil 
elevene i 3. klasse bli forespurt om å være med i undersøkelsen. det er 
frivillig å delta. dersom dere ikke ønsker å delta, eller ønsker å trekke 
dere fra undersøkelsen, vil ikke dette få konsekvenser for den videre 
kontakten med skolehelsetjenesten.

vi Ber om:
n  at vi kan foreta høyde-, vekt- og livviddemålinger av  

barnet ditt. Barnets livvidde måles i navlehøyde.
n  at dere skriver under på samtykkeerklæringen og returnerer   

den i vedlagte konvolutt til skolen før fastsatt frist.

verdt å vite:
n  Undersøkelsen gjennomføres av skolehelse- 

tjenesten i skoletiden.
n  målingene gjøres individuelt på skolehelse- 

tjenestens kontor.
n  Barnet har på seg lett innetøy. 
n  resultatene av målingene blir ikke oppgitt til barnet.
n  Foreldre/foresatte kan henvende seg til skolehelse- 

tjenesten for å få opplyst resultatene av målingene.
n  om du ikke leverer samtykkeerklæring til angitt tid,  

vil du motta én påminnelse fra helsesøster.

Hva Betyr det at Barnet ditt deltar? 
i denne undersøkelsen er det ikke målingene av det enkelte 
barn som blir vektlagt, men måleresultatene samlet sett. 
dette gir kunnskap om vekstutviklingen blant norske barn. 
denne kunnskapen vil danne grunnlag for et godt fore-
byggende helsearbeid blant barn og unge. 


