
FORSKNINGSPROSJEKT:
Nevrokognisjon og psykisk helse hos 
ungdom – en delstudie i  
Den norske mor og barn-undersøkelsen

Invitasjon
Nevrokognisjon og psykisk helse hos ungdom 

KJÆRE UNGDOM!
Vi ønsker å invitere deg til å delta i et forskningsprosjekt 
i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Du 
har nettopp fylt ut ditt første MoBa-spørreskjema, og vi 
er veldig glad for at du deltar i undersøkelsen. Du bidrar 
til at vi kan finne ut hvorfor noen får ulike sykdommer, 
og hvordan vi kan forebygge og behandle sykdommer 
hos ungdom og voksne. Prosjektet vi nå inviterer deg til 
å delta i, skal finne ut mer om sammenhengen mellom 
hukommelse og oppmerksomhet og ungdoms psykiske 
helse. Du er invitert til å delta i dette forskningsprosjektet 
fordi vi ønsker å finne ut mer om hukommelse og 
oppmerksomhet på grunnlag av dine svar i spørreskjemaet.

HVORDAN FOREGÅR UNDERSØKELSEN?
Vi vil treffe deg én gang. Vi møtes enten på Universitetet 
i Oslo, hjemme hos deg, eller et annet sted som passer 
for deg. Møtet vil vare litt over to timer. Vi vil først 
stille deg noen spørsmål om hvordan du har det, og om 
du opplever noe som er vanskelig i hverdagen. Så vil du 
få ulike oppgaver som dreier seg om hukommelse og 

oppmerksomhet. Oppgavene kan ligne litt på spill, noen er 
morsomme, mens andre kan være litt kjedelige. 

BLIR UTGIFTENE MINE DEKKET?
Du vil få dekket eventuelle reiseutgifter, og i tillegg motta 
kr. 700,- for at du deltar i prosjektet. 

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG?
Etter at datainnsamlingen er ferdig, vil all informasjon om 
deg bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre 
gjenkjennbare opplysninger. En kodeliste som oppbevares 
utilgjengelig for andre, er det eneste som kan knytte dine 
opplysninger til ditt navn. Denne kodelisten oppbevares 
på en trygg måte hos lederen for prosjektet. Informasjonen 
vi får fra undersøkelsen vil bli brukt sammen med andre 
opplysninger fra Den norske mor og barn-undersøkelsen, 
Norsk pasientregister og Medisinsk fødselsregister. 
Når vi skriver artikler fra prosjektet i vitenskapelige 
tidsskrifter, er alle personopplysninger fjernet, og det vil 
ikke være mulig for dem som leser artiklene å kjenne igjen 
deltakerne i prosjektet. Etter at prosjektet er avsluttet, kan 

til å delta i forskningsprosjektet:



KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser kan rettes til Charlotte, tlf. 402 88 443, e-post: charlotte.teigset@psykologi.uio.no 
eller til Bjørn, tlf. 957 78 094, e-post: b.r.rund@psykologi.uio.no. 

BJØRN RISHOVD RUND
professor og prosjektleder
Nevrokognisjon og psykisk
helse ungdom

PER MAGNUS
fagdirektør og  
prosjektleder MoBa
 Per.magnus@fhi.no    

CHARLOTTE TEIGSET
psykologspesialist
og stipendiat

Vi håper du vil delta i dette viktige forskningsprosjektet! 
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forskningsresultatene bli brukt av andre forskere, men 
fortsatt i en slik form at deltakerne ikke kan kjennes igjen.

FRIVILLIG DELTAGELSE
Det er helt frivillig å delta i studien. Du kan når som helst 
og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til å 
delta i studien. I slike situasjoner kan du kreve å få slettet 
innsamlede opplysninger. Dette vil ikke få konsekvenser 

for din videre deltakelse i MoBa, eller eventuell senere 
behandling i helsevesenet. Hvis du har spørsmål om 
undersøkelsen vi skal gjøre, kan du gjerne henvende deg 
til oss. Dette gjelder både dersom du velger å være med i 
undersøkelsen, eller du velger å takke nei til å delta. Om du 
vil være med, må foreldrene dine undertegne samtykket 
som er vedlagt og sende det til oss.

PERSONVERN: Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). SAMARBEID MED 
ANDRE FORSKNINGSMILJØER: Dette prosjektet er et samarbeid mellom Vestre Viken Helseforetak, Folkehelseinstituttet og 
Universitetet i Oslo. Prosjektleder for studien er professor Bjørn Rishovd Rund, Universitetet i Oslo / Vestre Viken. Prosjektet er 
støttet økonomisk av Helse Sør-Øst.  Det kan bli søkt økonomisk støtte hos andre parter for senere deler av prosjektet.

www.fhi.no


