
Vi håper du vil la barnet ditt delta i Barnevekststudien 2019!

www.fhi.no

For å finne din og barnets adresse og 
kunne kople måledataene til andre registre 
eller slette dem hvis du skulle ønske det 
senere, er vi nødt til å oppbevare barnets 
fødselsnummer. Fødselsnummeret 
oppbevares adskilt fra måledataene. De 
knyttes til en kode, og det er bare noen få 
utvalgte personer med taushetsplikt som vet 
sammenhengen mellom koden, barnets navn 
og fødselsnummeret.  

Forskerne får aldri se navn, fødselsnummer 
eller noe annet som viser hvem barnet og 
de andre deltakerne er. Når resultatene 
fra forskningen offentliggjøres, går det 
heller ikke an å finne opplysninger om 
enkeltpersoner. 

MER INFORMASJON?  
Folkehelseinstituttet er dataansvarlig 
for Vekstkohorten, og den forvaltes i 
henhold til forskrift om befolkningsbaserte 
helseundersøkelser. Du kan kontakte oss ved 
å sende en e-post til Vekstkohorten@fhi.no  
eller til dataansvarlig for Vekstkohorten, 
Asa.LAbee-Lund@fhi.no. Du kan også ta 
kontakt med Åsa L’Abée-Lund på telefon  
21 07 81 30.

Henvendelser og spørsmål kan også rettes 
til vårt personvernombud Erlend Bakken, 
Personvernombud@fhi.no eller på telefon 
48 10 22 01. Du kan henvende deg til 
Datatilsynet hvis du mener opplysninger 
behandles i strid med personvernregelverket.  
Du finner mer informasjon om 
Barnevekststudien på https://www.fhi.no/

studier/barnevekststudien/ 

HVA SKAL DU GJØRE NÅ?  
SAMTYKKE. Hvis du vil la barnet ditt  
delta i Barnevekstudien 2019, må du svare 
på samtykkeskjemaet enten ved å: 
a) Åpne lenken i e-posten du allerede har
mottatt eller vil motta og logge deg inn via
ID-porten
b) Skrive inn lenken i en nettleser
https://nettskjema.no/a/bv2019-sm

og logge deg inn via ID-porten

Ved innlogging via ID-porten må du bruke 
enten brikke eller BankID på mobil. Dersom  
du ikke har mulighet til det, kan du 
kontakte FHI ved å sende en e-post til  
Barnevekststudien@fhi.no, ringe på 
telefon 21 97 88 31 eller ved å ta kontakt med 
skolehelsetjenesten ved barnets skole.

BARNEVEKSTSTUDIEN 2019

Invitasjon til å delta

VI INVITERER DITT BARN som  
går i 3. klasse til å delta i Barne-
vekststudien 2019.

FORMÅLET med Barnevekststudien er 
å få kunnskap om vekstutvikling blant
norske skolebarn over tid. 

I Barnevekststudien måler skolehelse-
tjenesten høyde, vekt og livvidde til barn 
i 3. klasse. Målingene gjennomføres 
som del av de rutinemessige høyde- og 
vektmålingene av alle skolebarn i 
3. klasse. 

I Barnevekststudien er det ikke
målingene av det enkelte barn som blir 
vektlagt, men måleresultatene for barna 
samlet sett. Denne kunnskapen er viktig 
for å målrette det forebyggende arbeidet 
blant barn og unge. 

BARNEVEKSTSTUDIEN er tilsluttet 
Verdens helseorganisasjons (WHOs)
europeiske program for oppfølging av 
barnevekst, og gjennomføres med støtte 
fra Helse- og omsorgsdepartementet.



DATAENE VIL BLI BRUKT  
I FORSKNING 
 De innsamlede dataene er verdifulle  

 i folkehelsearbeidet og for forskningen.  
 Vi håper derfor at du vil la barnet delta i  
 Barnevekststudien, og at dataene kan  
 inngå i Vekstkohorten. For forskerne  
 er det viktig at mange barn deltar.   
 Nye forskningsprosjekter kan koble  

 barnets måledata (fra 3. klasse og fra de  
 tidligere målingene registrert i  
 helsekortet) med helseregistre og  
 andre datakilder, for eksempel Norsk  
 Pasientregister, Reseptregisteret og  
 registre hos Statistisk Sentralbyrå.  
 Du eller barnet ditt (etter at det har  

 fylt 16 år) kan kontaktes for å delta i nye  
 undersøkelser som inkluderer barnet.  
 Dette kan være helseundersøkelser om for  
 eksempel diabetes, hjertesykdom eller  
 psykisk helse. Du eller barnet ditt vil alltid  
 bli spurt om skriftlig samtykke til deltakelse  
 i slike undersøkelser, og dere trenger ikke  
 samtykke til deltakelse hvis dere ikke  
 ønsker det.   
 Du eller barnet ditt kan få tilsendt korte  

 spørreskjemaer med spørsmål om for  
 eksempel fritidsaktiviteter eller  
 livskvalitet. Det er frivillig å svare på  
 disse også. 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE 
OM BARNET DITT? 
PERSONVERN. I Vekstkohorten vil vi 
ta vare på vekstmålingene, datoene for 
målingene samt fødselsnummer.   
 
Opplysningene som inngår i Vekstkohorten 
vil bli analysert ved Folkehelseinstituttet 
og i andre land i Europa som er tilsluttet 
WHOs program for oppfølging av 
barnevekst. Dataene kan også utleveres til 
andre forskere i Norge og andre land som 
har fått godkjent et prosjekt som vil ha nytte 
av dem. Dette gjelder også forskere utenfor 
Europa, hvor personvernreglene kan være 
annerledes enn i Norge.  
 
Du eller barnet ditt kan når som helst be 
om innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om barnet, informasjon om 
hvordan personopplysningene behandles 
og retting av opplysninger. Du eller barnet 
kan også velge å trekke barnets deltakelse 
og be om å få slettet alle opplysningene uten 
å oppgi noen grunn. Det kan dere gjøre 
ved å kontakte Folkehelseinstituttet, se 
kontaktinformasjon bakerst.

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE  
Du som er foresatt får eller har allerede 
fått en henvendelse på e-post fra 
Folkehelseinstituttet om å samtykke til at 
barnet ditt kan delta i Barnevekststudien. 
E-posten er sendt fra skolehelsetjenesten 
eller via skolens kommunikasjonssystem. I 
e-posten ber vi begge foresatte hver for seg 
å fylle ut et samtykkeskjema (unntaket er 
dersom du har eneforsørgeransvar).  
 
Denne folderen inneholder den samme 
informasjon om Barnevekststudien og om 
hvordan du kan samtykke til at barnet ditt 
deltar i studien. Vi ber begge foresatte hver 
for seg fylle ut samtykkeskjemaet dersom 
du ikke allerede har gjort det. Lenken til 
samtykkeskjemaet er:  
https://nettskjema.no/a/bv2019-sm

I BARNEVEKSTSTUDIEN BER VI OM  
 At vi kan foreta høyde-, vekt- og  

 livviddemålinger av ditt barn, og spørre  
 barnet om hvordan barnet kom seg til  
 skolen den dagen det blir målt  
 At vi kan innhente informasjon om høyde  

 og vekt fra barnets helsekort  
 At dataene som hentes inn kan inngå i  

 Vekstkohorten (se nedenfor)

VERDT Å VITE OM SELVE 
BARNEVEKSTSTUDIEN 
 Målingene gjennomføres av skolehelse- 

 tjenesten i skoletiden  
 Målingene gjøres individuelt på skole- 

 helsetjenestens kontor  
 Barnet har på seg lett innetøy  
 Resultatet av målingene blir ikke oppgitt  

 til barnet  
 Foresatte kan henvende seg til skole- 

 helsetjenesten for å få opplyst resultatet  
 av målingene  
 
Det er frivillig å delta i Barnevekststudien. 
Dersom du ikke ønsker at barnet ditt 
skal delta eller ønsker å trekke barnet fra 
Barnevekststudien senere, vil dette ikke få 
konsekvenser for den videre kontakten med 
skolehelsetjenesten. 

VERDT Å VITE OM VEKSTKOHORTEN   
Dataene som blir samlet inn, vil inngå i 
Vekstkohorten. Vekstkohorten inneholder 
data fra de tidligere barnevekststudiene 
som er gjennomført blant 3.klassinger i 
2008, 2010, 2012 og 2015, samt data fra en 
tilsvarende undersøkelse blant 8.klassinger 
i 2017. En «kohort» gir forskere mulighet til 
å studere en gruppe mennesker over flere 
år og følge med på hvordan helsen deres 
utvikler seg.
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