
Barns vekst i Norge - 2010
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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Verdt å Vite:
n  Undersøkelsen gjennomføres av skolehelsetjenesten 

i skoletiden.
n  målingene gjøres individuelt på skolehelsetjenestens kontor.
n  Barnet har på seg lett tøy. 
n  Foreldre/foresatte kan henvende seg til skolehelse-

tjenesten for å få opplyst resultatene av målingene.
n  resultatene av målingene blir ikke oppgitt til barnet.
n  Hvis vi ikke har mottatt samtykkeerklæringen innen angitt tid, 

vil dere motta en påminnelse fra helsesøster.

personVern:
n  opplysninger om ditt barn vil bli avidentifisert og analysert på 

gruppenivå. det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner  
i analysene eller ved publisering av resultatene. 

n  de innsamlede og avidentifiserte opplysningene vil bli lagret med 
et referansenummer til barnet er 18 år. kun få autoriserte personer 
har tilgang til referansenummeret. 

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 kontaktinformasjon på baksiden.  

n  Undersøkelsen 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. alle 3. klassingene på 
disse skolene vil bli forespurt om å delta hvert annet år. Undersøkelsen 
ble gjennomført første gang høsten 2008.

Barnas deltakelse baserer seg på skriftlig samtykke fra dere som er 
foreldre/foresatte

det er frivillig å delta i undersøkelsen. dersom dere ikke ønsker å delta, 
eller ønsker å trekke dere fra undersøkelsen senere, vil ikke dette få 
noen konsekvenser for den videre kontakten med skolehelsetjenesten. 

i denne undersøkelsen er det ikke målingene av det enkelte barn som 
blir vektlagt, men måleresultatene fra barna samlet sett. kunnskap om 
vekstutviklingen blant barn er et viktig bidrag til et godt forebyggende 
helsearbeidet i lokalsamfunn, skole og barnehage.

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

ditt barn. Barnets livvidde måles i navlehøyde.
n  at vi kan innhente høyde- og vektmål fra barnets helsekort, 

plysninger fra Folkeregisteret, nasjonal utdannings-
database, inntektsstatistikk og medisinsk fødselsregister.

n  at dere skriver under samtykkeerklæringen og returnerer  
den i vedlagt konvolutt til skole .
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