
2014

Forskningsfunn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen

MoBa magasin

Folat kan redusere 
forekomst av autisme

s.6

s. 20
Et økende antall 
helseproblemer 
kan knyttes til ulike 
miljøpåvirkninger



3

4 Betydningen av MoBa 
  Direktør Camilla Stoltenberg

5 Tilbakeblikk og framtid 
 Prosjektleder Per Magnus

6 AUTISME 
 Folat kan forebygge autisme

8 KOSTHOLD 
 Hva betyr maten mor spiser?

9 ADHD 
 Jakten på tidlige tegn

10 SPRÅK OG LÆRING
 Når ordene sitter fast 

12  FRA SPØRRESKJEMA TIL FORSKNING

14 EPILEPSI
 Mange spørsmål – få svar 

16 BIOBANKEN
 Millioner i banken 

17 TANNBANKEN
 Dette forteller melketennene 

18 CELEBRAL PARESE
  Unik norsk-dansk innsats for CP

19 ASTMA
 Årsaker til luftveisplager 

20 MILJØGIFTER
  Miljøgifter – et økende problem

22 MoBa i tall

MOBA MAGASIN 
2014
–
UTGIVER 
Folkehelseinstituttet
Den norske mor og 
barn-undersøkelsen
–
Oslo
Postboks 4404 
Nydalen
0403 Oslo
Tlf. 21 07 70 00
morbarn@fhi.no
www.fhi.no/
morogbarn

Bergen
Kalfarveien 31
5018 Bergen
Tlf. 53 20 40 40 
–
REDAKSJON
Per Magnus 
Ansvarlig redaktør

Tove Kolset 
Redaktør

Charlotte Birke
Daniel Walø
Kristin Skodje
Unni Harsten

Redaksjonen avsluttet
1. september 2014
–
DESIGN OG IDÉ
Fete typer
–
FOTO
FHI
Universitetet i Bergen
Shutterstock
–
TRYKK
wj.no
Opplag
2500
–
PAPIR
Soporset Premium 
Offset 250/130 g

Holder standarden:
ECOLABEL
ISO/CD 9002  
– ISO 14001 EMAS
FSC mix credit

INNHOLD

20112006

Første barna i  
MoBa født

Biobanken flytter 
til nye og utvidede 
lokaler

Første vitenskape-
lige publikasjon fra 
MoBa

2009

1998
Behandlet i 
Stortinget og gitt 
bevilgning over 
statsbudsjettet 

Den norske mor og 
barn-undersøkelsen 
starter

Siste barna i  
MoBa født

1996
Konsesjon for 
opprettelse av Norsk 
nyfødkohort – pilot 
for MoBa

1993
Første planleggings-
møte sammen med 
danske forskere 

2005
Oppstart av  
Autismestudien ABC 
– første delprosjekt 
med ekstra data-
innsamling og klinisk 
undersøkelse av 
deltakere

2000
Fedrene inkluderes  
i studien

En kohortstudie er et langsiktig arbeid. Fra de første ideene til 
oppstart av MoBa gikk det fem år. Deretter tok det ti år å nå målet 
om 100 000 inkluderte svangerskap. Det er først når barna blir 
voksne at vi får svar på spørsmål vi stilte i starten. Vi ønsker derfor  
å følge barna og foreldrene i mange år framover.  

FORSKNING I 15 ÅR

1999

M O B A  M I L E P Æ L E R
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PER MAGNUS
PROFESSOR / PROSJEKTLEDER MOBA
per.magnus@fhi.no

Det har skjedd mye på disse 15 årene. 
Men grunntanken er den samme. Vi 
trenger mer kunnskap som gjør at vi kan 
forebygge og behandle alvorlige sykdom-
mer. Forskning er nødvendig!
Det er snart publisert 300 vitenskapelige 
artikler i internasjonale tidsskrifter med bruk 
av data fra MoBa. Dette kan vi bruke som et 
mål på stor interesse fra forskere i Norge og 
internasjonalt. Men har vi kommet nærmere 
forebygging av alvorligere sykdommer? 
Svaret er både nei og ja. 

Vi har ikke løst noen av de store gåtene 
ennå. Men en rekke teorier og påstander 
om sammenhenger mellom miljøfaktorer og 
sykdom er forkastet. De er altså feilaktige 
og vi slipper å innføre tiltak. Vi slipper å 
være usikre. 

Vi har også funnet mange indikasjoner 
på hva som kan være årsakssammenhenger. 
Når disse resultatene publiseres internasjo-
nalt kan andre forskere gripe tak i dem og 
arbeide videre med spørsmålene ved hjelp 
av andre utvalg og metoder.

Vi har store ambisjoner om bane brytende 
forskning ved hjelp av dataene fra MoBa i 
årene framover. Vi kommer til å fortsette 
å formidle resultater så godt vi klarer til 
deltakere, beslutningstakere og brukere i 
forvaltning og næringsliv, samt til andre 
forskere. 

Vi kommer også til å invitere noen av 
deltakerne til delprosjekter, og vi vil sende 
ut flere spørreskjemaer. Hvor mange gåter 
vi finner svar på i årene som kommer, vil 
avhenge av at dere som er deltakere fortsatt 
er aktive. Jeg håper at dere og barna deres 
vil være med videre!  

VI TRENGER 
MER KUNN-
SKAP SOM 
GJØR AT VI 
KAN FORE-
BYGGE OG 
BEHANDLE 
ALVORLIGE 
SYKDOMMER. 
FORSKNING ER 
NØDVENDIG!

TILBAKEBLIKK 
OG FRAMTID

CAMILLA STOLTENBERG
DIREKTØR
camilla.stoltenberg@fhi.no

MoBa er en enestående undersøkelse. Helt 
siden begynnelsen i 1999 har Norge vært 
verdensledende med mor og barnundersø-
kelsen – eller mor, far og barnundersøkelsen 
som jeg foretrekker å kalle studien.  I dag 
blir vi sammen med våre danske naboer 
ansett som en stormakt på området. 

Det unike med MoBa er at den danner 
et godt utgangspunkt for å finne årsaker 
til sykdom og død. Studien gir også et solid 
grunnlag for å undersøke normal utvikling 
hos barn – og voksne. I tillegg har vi god 
mulighet til å se på hvilke tiltak som virker. 
Vi kan bruke MoBa på mange ulike måter, 
til en rekke forskjellige formål, og framtidige 
bruksområder vil åpenbare seg med tiden.

Det er derfor ikke tilfeldig at en rekke 
store forskningsnasjoner ønsker seg lig-
nende undersøkelser. I USA har de prøvd 
uten å lykkes, nå håper blant annet britene 
og kineserne å få det til. 

Jeg tror det viktigste vitenskapelige 
resultatet i MoBa så langt, er at vi har klart 
å vise at folatinntak tidlig i svangerskapet 

kan beskytte mot alvorlig språkforsinkelse 
og autisme. Dersom funnene gjentas i nye 
undersøkelser, som jeg tror at de vil gjøre, 
er MoBa-resultatene et stort vitenskapelig 
gjennombrudd som kan få betydning for 
folkehelsen verden over.  

MoBa er en prospektiv studie. Det betyr 
at vi samler data før sykdom utvikler seg. 
Det gjør at vi er trygge på at svarene forel-
drene gir ikke er påvirket av hvordan barnet 
utvikler seg senere. Vi får ikke det som på 
fagspråket kalles hukommelses skjevhet, og 
kan med større sannsynlighet konkludere 
om årsaker til lidelsene. Det er avgjørende 
for å lykkes. 

Men MoBa består av langt mer enn 
spørreskjemaer. Arbeidet har også skaffet 
forskerne flere hundre tusener av prøver 
med biologisk materiale som kan brukes 
til å studere miljøeffekter, infeksjoner og 
genetiske komponenter – og ikke minst 
samspillet mellom disse.

Å kunne sette to streker under svarene 
når det gjelder årsaker til sykdom krever 

mange, mange år med datainnsamlinger 
og analyser. MoBa har eksistert i 15 år. 
I slik forskning er det kort tid, mens for 
mange av MoBa-deltakerne handler det   
om et helt liv. Fra mors mage til pubertet. 
Og MoBa er en framtidsrettet familie studie 
som gjør det mulig å følge våre første 
deltakere og deres søsken gjennom hele 
livsløpet

I Storbritannia er forskerne straks klare 
til å foreta første innsamling i sin MoBa- 
inspirerte studie – Life Study. Jeg håper 
de lykkes, men selv om flere land kommer 
etter i årene framover, kan Norge være i 
familieforskningens førstedivisjon i lang tid. 
Vi har et forsprang på 15 til 20 år, takket 
være en formidabel innsats fra familier fra 
hele landet. I tillegg har vi helseregistre 
som gjør det enklere, mer pålitelig og  
mindre kostbart å følge opp over lang tid.

Tusen takk til alle som har brukt tid og 
krefter på MoBa.

MOBA HAR EKSISTERT I 15 ÅR. I SLIK 
FORSKNING ER DET KORT TID, MENS FOR 
MANGE AV MOBA-DELTAKERNE HANDLER 
DET OM ET HELT LIV.

BETYDNINGEN 
AV MOBA
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FOLAT KAN FOREBYGGE AUTISME 
Ti års norsk-amerikansk samarbeid for å finne risikofaktorer for å utvikle 
autisme har båret frukter. Det viktigste funnet er at folattilskudd før og 
under graviditeten kan redusere forekomst av autisme med 39 prosent.

ABC-studien (Autism Birth Cohort) er et 
samarbeidsprosjekt mellom Folkehelsein-
stituttet, Columbia University i USA og Nic 
Waals Institutt ved Lovisenberg sykehus 
i Norge. Hovedfinansieringen – over 16 
millioner dollar – kommer fra National 
Institutes of Health (NIH) i USA. Formålet 
med ABC-studien er å identifisere barn med 
autisme i MoBa, finne årsaker til autisme 
og studere hvordan det går med barn som 
lever med autisme.

Da prosjektet startet i 2003 var 
forskerne svært optimistiske. De trodde 
de ville finne MoBa-barn med autisme og 
autismelignende tilstander ved hjelp av 
spørreskjemaet mor hadde fylt ut da barnet 
var 36 måneder. Det viste seg at det ikke var 
så enkelt, og forskerne konkluderte at scre-
ening må gjennomføres på flere alderstrinn 
for å finne barn med autismespekterforstyr-
relser (ASF). De fleste som ble oppdaget ved 
treårsalder hadde så store avvik i språkut-
vikling og adferd at de mest sannsynlig ville 
blitt fanget opp av helsevesenet uavhengig 
av screening.

Autismespekterforstyrrelser (ASF) er en 
type utviklingsforstyrrelser som omfatter 
vansker med gjensidig sosialt samspill, kom-
munikasjon og repeterende atferd.

Symptomene ved autismespekterforstyr-
relse varierer fra person til person. Noen 
har alvorlig utviklingshemning og svært lite 
språk, mens andre har gode intellektuelle 
evner og normalt språk.

I og med at forskerne ikke fant barn 
med autisme via treårsspørreskjemaene, 
måtte de finne en annen måte å gjøre det 
på. ABC-studien var den første studien i 
Norge som i 2008 koblet data fra Norsk 
pasientregister mot MoBa-data for å finne 
barn med ASF. Dette var et gjennombrudd. 
Uten denne muligheten til å koble data 
fra flere registre hadde ABC-studien vært 
mislykket.

Gjennom den første koblingen til Norsk 
pasientregister fant forskerne nær hundre 
barn med ASF i MoBa. De ble invitert til å 
delta i ABC-studien. Etter dette har årlige 
koblinger blitt gjennomført og invitasjoner 
til deltagelse ble sendt ut fortløpende. 

MoBa-forskerne hadde en hypotese om 
at mangel på folat før og under svanger-
skapet kunne føre til autisme. Bakgrunnen 
var at engelske forskere tidligere hadde 
vist at folatmangel kunne føre til en rekke 
utviklingsforstyrrelser, såkalte nevralrørs-
defekter, hos barnet. En av de alvorligste  
er ryggmargsbrokk. 

MoBa-forskerne viste at folattilskudd fire 
uker før graviditet og de første åtte ukene 
av svangerskapet kunne redusere antall barn 
som fikk autisme og Aspergers syndrom 
med oppsiktsvekkende 39 prosent. For-
skerne har dermed styrket teorien om hvor 
viktig folsyre er for reparasjon og gjenopp-
bygging av cellenes arvestoff i fosterlivet.

Forskerne har fulgt utviklingen av 
folatinntak hos gravide kvinner som deltar i 
MoBa, og ser at bruken går opp. I 2002 tok 
43 prosent folattilskudd, men seks år senere 
rapporterte hele 84 prosent av kvinnene at 
de hadde tatt folattilskudd i dette viktige, 
tidlige intervallet.

Målet er selvsagt at alle gravide kvinner 
– uavhengig av nasjonalitet – skal få folattil-
skudd, enten via beriket mat eller en enkel 
vitaminpille.     

Fastleger og helsestasjoner er ofte de 
første som møter et barn som foreldrene 
mistenker kan ha autisme. ABC-studien har 
vist at det er stor variasjon mellom norske 
fylker når det gjelder diagnostisering. Fire til 
fem ganger så mange barn får autismedi-
agnose i fylker som har flest diagnoser sam-
menlignet med de fylkene som har færrest 
autismediagnoser. Forskerne vet ennå ikke 
hva årsakene er til disse forskjellene.

Autismespekterforstyrrelser (ASF) er en type 
utviklingsforstyrrelser som omfatter vansker 
med gjensidig sosialt samspill, kommunika-
sjon og repeterende atferd. Symptomene ved 
autismespekterforstyrrelse varierer fra per-
son til person. Noen har alvorlig utviklings-
hemning og svært lite språk, mens andre har 
gode intellektuelle evner og normalt språk.

FAKTA
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JAKTEN PÅ TIDLIGE TEGN 
ADHD er trolig medfødt. Likevel blir ikke barn diagnostisert eller 
behandlet før skolealder. Dette vil MoBa-forskerne gjøre noe med.

Forskerne antar at tre til fem prosent av 
norske barn under 18 år har Attention 
Deficit Hyperactive Disorder (ADHD). 
Samtlige ble diagnostisert blant annet fordi 
vanskene hadde pågått i minst et halvt år, 
og at de skapte problemer for barnet både 
hjemme og på skolen.

Disse kriteriene kan ikke brukes i vur-
deringen av spedbarn og barn i førskole-
alder. Derfor leter forskere etter andre 
typer tegn som gjør det mulig å identifisere 
vanskene tidligere. 

Ved hjelp av data fra MoBa-undersøkel-
sen, har forskerne kunnet følge over 1200 
barn fra fødsel til førsteklasse. Takket være 
spørreskjemaer som foreldre har fylt ut, 
foreligger det mye informasjon om hvordan 
barna hadde det da de var små.

Nå skal forskerne følge med på hvordan 
det går med barna gjennom skoletiden.

Håpet er å kunne identifisere barna 
som utviklet ADHD, og se hvordan de 
eventuelt skilte seg ut da de var små. 
Finnes det noen klare trekk eller tegn på 
senere vansker?

I tillegg til å lete etter tidlige varsel-
signaler, vil forskerne lære mer om hvordan 
ADHD utvikler seg over tid. De vil også 
prøve å finne årsakene til tilstanden, samt 
faktorer som øker risikoen.

ADHD-studien startet opp i 2008, og er et 
samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og 
Oslo universitetssykehus. Studien har så 
langt vært gjennom to runder og nye data 
samles nå inn. I første omgang var 1200 
barn i treårsalderen innom Oslo universitets-
sykehus, hvor familiene fylte ut spørre-
skjema og deltok i intervjuer. Da barna fylte 
åtte år, deltok mange av familiene i en ny 
runde med undersøkelser. Nå er forskerne i 
gang med å analysere materialet fra begge 
rundene, og håper å samle enda mer infor-
masjon etter hvert som barna blir eldre.

Hvis vanskene oppdages tidlig, finnes 
det flere adferdsrettede tiltak vi kan ta i 
bruk for å gi barnet en bedre hverdag. For-
eldre og barnehageansatte kan få hjelp til å 
forstå ADHD bedre, slik at barnets oppførsel 
blir lettere å forholde seg til. De kan også få 
opplæring i gode oppdragelsesrutiner og å 
legge opp hverdagsrutiner som gjør dagen 
mer forutsigbar for barnet. 

Slike tiltak er gode alternativ til medi-
siner, og kan hjelpe barnet å mestre og å 
komme inn i positive samhandlingsmønstre. 
Når tiltakene settes inn tidlig i livet, kan de i 
tillegg ha like god effekt som medisiner har 
senere i livet, viser engelsk forskning.

HEIDI AASE
AVDELINGSDIREKTØR
heidi.aase@fhi.no

K O S T H O L D

HVA BETYR MATEN MOR SPISER?
Kostholdet før og under svangerskapet kan påvirke helsen til både  
mor og barn. Kanskje kan også det far spiser være viktig.

I MoBa har vi gjennom mange delstudier 
undersøkt sammenhengen mellom kosthold 
og helse hos nesten 90 000 mødre og 
barna deres. Vi har sett på kostholdets 
betydning for:

• Fødselsvekt
• Lengde og hodeomkrets ved fødsel
•  Barnets størrelse i forhold til svanger-

skapets varighet, det vil si om barnet ved 
fødsel er stort eller lite

• Svangerskapets varighet
• For tidlige fødsler
• Svangerskapsforgiftning
•  Mødres vektøkning og vekt etter en viss 

tid etter fødsel

Resultatene bekrefter at de kostholds-
rådene gravide får i dag, er gode. De 

som følger rådene reduserer risikoen for 
svangerskapskomplikasjoner som for tidlig 
fødsel, svangerskapsforgiftning og lav 
fødselsvekt.

Resultatene styrker anbefalingene om 
at gravide kvinner regelmessig bør spise 
grønnsaker, frukt, grove kornprodukter, 
fisk og meieriprodukter, samt drikke vann. 
De viser også at det er gunstig å senke 
forbruket av sukker, søte drikker, ferdigmat 
og salte snacks. 

MoBa-forskning viser imidlertid også at 
et grovt og grønt kosthold virker beskyt-
tende mot for tidlig fødsel, selv om gravide 
også spiser mindre sunne matvarer i tillegg.

Resultatene tyder på at det er viktigere 
for gravide å øke inntaket av grove og 
grønne matvarer enn totalt å unngå å spise 
pølser, hamburgere og chips. 

Det er viktig å undersøke alle mulig-
heter for å forebygge for tidlig fødsel, fordi 
tidlig førsel medfører økt fare for sykdom 
hos barnet både i forbindelse med fødselen 
og på lengre sikt. Hele 75 prosent av alle 
dødsfall i forbindelse med fødsel skjer i 
gruppen for tidlig fødte barn. 

MoBa-forskerne vil gjerne inspirere 
helse personell til å snakke mer om betyd-
ningen av kosthold i svangerskapet. For-
skerne ønsker å vise den gravide kvinnen at 

det kan ha stor betydning å spise litt mer 
grovt, frukt og grønt uten å måtte legge 
om hele kostholdet. 

Andre studier i MoBa har vist at
•  et hovedsakelig grovt og grønt kosthold 

også kan forebygge svangerskapsforgiftning
•  mødre som følger kostholdsanbefalingene 

har lettere for å unngå overvekt i måned-
ene etter fødselen

•  rådene om å unngå å spise mat som man 
vet inneholder miljøgifter er gode 

•  det er en positiv sammenheng mellom 
inntak av mager fisk og god fostervekst

•  det er bra å spise såkalte probiotiske 
meieri produkter (Biola etc). Dette gir 
antakelig en god tarmflora som styrker 
kroppens immunforsvar

•  gravide som spiser økologiske grønnsaker 
har lavere risiko for svangerskapsforgift-
ning. Forskerne ser ikke denne sammen-
hengen dersom den gravide spiser 
økologisk frukt, frokostblanding, egg, 
melk eller holder seg til et hovedsakelig 
øko logisk kosthold. Forskerne tror en mulig 
årsak til redusert risiko ved inntak av øko-
logiske grønnsaker er at den gravide får i 
seg mindre pesticider fra sprøytemidler. 

ANNE LISE BRANTSÆTER
SENIORFORSKER
AnneLise.Brantsaeter@fhi.no

MARGARETHA HAUGEN
SENIORFORSKER
margaretha.haugen@fhi.no

HELLE MARGRETE MELTZER
SENIORFORSKER 
helle.margrete.meltzer@fhi.no

FAKTA

ADHD er en nevro-
logisk forstyrrelse 
som gjør barnet mer 
urolig og mindre 
oppmerksomt. Bar-
net kan ha vanskelig 
for å holde oppmerk-
somheten på én ting 
over tid, og det kan 
ha vanskelig for å 
følge instruksjoner. 
Uroen setter seg ofte 
i hender og føtter, 
noe som kommer til 
uttrykk i fikling, uro 
i kroppen, og mye 
løping og klatring. I 
tillegg blir barn med 
ADHD lett impulsive 
eller høylytte, og 
gjør ofte ting uten å 
tenke seg om.
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STUDIER I UTLANDET HAR KONKLUDERT 
MED AT GUTTER ER MER UTSATT FOR Å 
UTVIKLE SPRÅKVANSKER ENN JENTER. 
SOL-STUDIEN BEKREFTER AT DETTE ER 
TILFELLE OGSÅ I NORGE. 

NÅR ORDENE SITTER FAST
Det er vanlig at noen barn bruker lengre tid enn andre på å utvikle 
språket sitt. Noen av dem klarer aldri å ta igjen forspranget, og får 
langvarige språkvansker. MoBa-forskere prøver å finne ut hvorfor.

S P R Å K  O G  L Æ R I N G

FAKTA

SOL-studien startet i 
2007, og er i dag et 
samarbeid mellom 
FHI, kunnskapsde-
partementet, skoler 
og barnehager.
Målet er å gi et best 
mulig kunnskaps-
grunnlag for å 
forstå årsaker og 
utviklingsveier til 
språkvansker, slik at 
man tidlig kan sette 
i gang forebyg-
gende tiltak.

Det begynner som en hermelek. Et spedbarn 
følger med på foreldrenes lyder og bevegel-
ser. Etter hvert begynner barnet å herme, 
og lydene blir så til ord. Barnet har fått et 
verktøy som skal brukes til læring, mestring 
og knytting av bånd til andre mennesker.

For sju til ti prosent av barna kommer 
ikke ordene så lett som hos andre. Noen 
sliter også med å forstå hva andre sier. Når 
disse barna blir eldre, mangler de verktøyet 
som skal brukes til lekselesing og leking i 
friminuttet. Språkvansker kan fort føre til 
andre vansker.

Studien om språk og læring (SOL- 
studien) skal finne ut hva som bidrar til god 
språkutvikling, hva som er de tidlige tegnene 
på språkvansker og hvorfor noen utvikler 
språkvansker.

Når barn er rundt ett år begynner de 
fleste å si sine første ord. I løpet av det 
neste året opplever mange foreldre at barna 
forstår mye av det de sier, og at barna lærer 
seg nye ord nesten daglig. Ved toårsalder 
begynner barna gjerne å sette ord sammen 
til to-ords setninger. Ved treårsalderen 
forventer vi som regel at barnet har utviklet 
en del språk. Forskerne ville derfor gjerne 
undersøke barn i nettopp denne perioden.

SOL-studien startet i 2007, og er i dag 
et samarbeid mellom FHI, kunnskapsdepar-
tementet, skoler og barnehager.

Målet er å gi et best mulig kunnskaps-
grunnlag for å forstå årsaker og utviklings-
veier til språkvansker, slik at man tidlig kan 
sette i gang forebyggende tiltak.

MoBa har gitt pedagoger og foreldre 
en unik mulighet til å gjøre akkurat dette. 
Ved hjelp av spørreskjemaene som mødrene 
fylte ut da barnet var 6, 18 og 36 måne-
der gamle har forsk erne opplysninger om 
hvordan barna har det i en viktig språk-
utviklingsperiode. Ved fem år svarer foreldre 
og pedagogisk leder i barnehagen i større 

detalj på spørsmål om barnas språkutvikling, 
og barnas ulike utviklingsløp gjennom hele 
førskolealderen er dermed godt dekket. 

Nå som barna har fylt åtte år, vil noen 
av dem ha blitt diagnostisert med spesifikke 
språkvansker. Noen av disse blir invitert til å 
delta i en klinisk undersøkelse (Språk-8) der 
disse barnas testskårer blir sammenliknet 
med hvordan barn uten spesifikke språk-
vansker gjør det på en rekke språklige tester. 
Dermed kan forskerne sammenligne barn 
med språkvansker og barn som har hatt en 
normal språkutvikling, i tillegg til å se om 
det fins noen fellestrekk som kan skille dem 
ut tidligere i livet. Dette håper de vil gi lede-
tråder til hva som forårsaker språkvansker.
Studier i utlandet har konkludert med at 
gutter er mer utsatt for å utvikle språkvan-
sker enn jenter. SOL-studien bekrefter at 
dette er tilfelle også i Norge. Både i gruppen 
med «varige» og «forbigående» språkvan-
sker er gutter i flertall. Forskerne fant også 
at barn har høyere risiko for språkvansker 
dersom det allerede fins lese- og skrive-
vansker i familien. De finner også at barn 
med språkvansker har hyppigere forekomst 
av andre vansker, som motoriske vansker, 
sosiale vansker og atferdsvansker.
I tillegg har SOL-studien sett grundig på 
hvordan barnehager påvirker utviklingen 
av et barns språk- og læreevner. Her fant 
forskerne ut at barn som har gode relasjo-
ner til voksne i barnehagen fungerer bedre 
språklig og psykisk enn barn med dårlige 
relasjoner. Andre aspekter ved barnehagen, 
som pedagogisk praksis, materielle ressur-
ser, antall ansatte og gruppestørrelse, hadde 
derimot lite å si.

Fordi barna er med i MoBa-studien, vil 
forskerne få inn mer data om dem etter 
hvert som de blir eldre. Disse dataene skal 
de bruke til å finne ut hvordan språkvansker 
påvirker barn når de blir eldre. 
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3. SKANNING
Alle spørreskjemaene er laget slik at de kan skannes, det vil si at de kan leses av datamaskinen 
ved hjelp av et dataprogram. På hver side av spørreskjemaet er det fem plusstegn. Disse er der 
for at skanneren skal gjenkjenne skjemaet. Hvis det krysses av eller skrives noe som er ulogisk, 
for eksempel en dato som ikke eksisterer, vil dataprogrammet fange opp dette.

4. TOLKING OG KVALITETSSIKRING
Når et dataprogram tolker dataene, markeres 
unormale verdier med gult. Disse verdiene 
kontrollerer vi mot det deltakeren faktisk har 
skrevet i spørreskjemaet. Denne kontrollen 
kaller vi verifisering. Etterpå laster vi de 
ferdig verifiserte dataene inn i MoBa-
databasen.

5. KODING
Medisiner, sykdommer 
og yrker kodes til 
internasjonale, 
standardiserte koder.

6. BIOLOGISKE PRØVER
Under svangerskapet og ved fødselen ble det tatt blodprøver av mor 
og far, og blodprøve fra navlestrengen til barnet. Disse blodprøvene 
er lagret i MoBas biobank (se artikkel side 16). Blodprøvene sendes til 
analyse og resultatene fra laboratoriet sendes tilbake til MoBa.
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MoBa har til nå mottatt cirka 800.000 skjemaer. Det er en tidkrevende og omfattende 
prosess å lage en analysefil av skjemaene som kan brukes til forskning. For å holde styr på 
utsendelse og mottak av spørreskjemaer har vi utviklet et administrativt databasesystem 
(MoBaStudy). Deltakerne er registrert med navn og adresse og dato for utsendelse og mottak av 
spørreskjemaer. Mottak av biologiske prøver er også registrert. I en annen database (MoBaData) 
blir svarene fra spørreskjemaene lagret. Disse to databasene er helt adskilte.

FRA SPØRRESKJEMA TIL FORSKNING

1. OG 2. UTSENDELSE OG REGISTRERING
Vi sender ut spørreskjema som er tilpasset alderen på barnet. 
Utsendelsesdatoen registreres i databasen. Ved hjelp av strekkoden 
på baksiden av skjemaet holder vi oversikt over hvilke skjemaer vi får 
tilbake. Dersom ikke skjemaet blir returnert innen en måned sender vi 
ut en påminnelse.

7. TILLEGGSUNDERSØKELSER
Deltakere kan bli spurt om å delta i tilleggsundersøkelser der vi ønsker mer detaljert informasjon om enkelte tilstander 
eller helseproblemer. Tilleggsundersøkelser må ha egen godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk. I tillegg må MoBa-deltakere som ønsker å delta skrive under undersøkelsens egen samtykkeerklæring.
Et eksempel på en slik tilleggsundersøkelse er ABC-studien (se s. 6 og 7).

8. DATA FRA ANDRE REGISTRE
For å få mer informasjon om sykdom og 
helse kan MoBa innhente informasjon fra 
andre helseregistre. Før MoBa kan koble 
sammen registerdata og spørreskjemadata 
må Regionale komiteer for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk og noen 
ganger Datatilsynet gi tillatelse til 
forskningsprosjektet.

9. ANALYSEFIL
Når alle dataene fra spørreskjemaene, 
eventuelle tilleggsundersøkelser og 
analyseresultater fra blodprøvene er ferdig 
kvalitetssikret og kodet kan dataene 
utleveres til forskere. Analysefilen som 
blir utlevert er avidentifisert og har kun et 
nummer for hver enkelt deltaker.

12
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MANGE SPØRSMÅL – FÅ SVAR 
Nå håper forskerne at blod fra mor, far og barn kan gi ny 
kunnskap om barneepilepsi.

Ideen oppsto i Skottland. Professor Richard 
Chin ved Universitetet i Edinburgh ønsket 
å bruke MoBa-data til å studere forekomst, 
årsaks- og risikofaktorer og utvikling 
hos barn med epilepsi. EPYC prosjektet 
(Epilepsy in Young Children) ble virkelighet 
med finansiering fra Norges forskningsråd 
i 2013.

Barneepilepsi er en av de hyppigst fore-
kommende alvorlige neurologiske lidelsene 
hos barn, og vi regner med at forekomsten 
er mellom 0,5 og 1 prosent. Det betyr at det 
hvert år fødes mellom 300 og 600 norske 
barn som får denne diagnosen. 

Nyere forskning har vist at forekomsten 
de senere årene er redusert i land med god 
levestandard. Dessverre er det internasjo-
nale forskningsfeltet lite, og det er fortsatt 
mye vi ikke vet om epilepsi hos barn. 

En del av tilfellene av barneepilepsi har 
kjente årsaker som hjerneblødninger, infek-
sjoner og andre hjerneskader før, under 
eller etter fødselen. Av de ikke-ervervede 
tilfellene har 30 prosent identifiserbare 
årsaker, som oftest genmutasjoner. 70 pro-
sent har imidlertid ukjent årsak. Forskerne 
regner med at mange av disse også er 
genetisk betingede, men de vet fortsatt for 
lite om hvilke gener som er involvert. 
EPYC har som mål å bidra med ny epidemi-
ologisk kunnskap om årsaker og risikofakto-
rer i den store gruppen barneepilepsi som i 
dag har ukjent årsak. 

For å studere genetiske faktorer kan 
MoBa-forskerne anvende blod fra både mor, 

far og barnet. Dette er enestående i ver-
denssammenheng, og gir unike muligheter 
til å studere arvelighet og identifisere gener 
som kan være involvert i sykdomsutvikling. 

Det finnes ingen andre befolknings-
undersøkelser av MoBas omfang som har 
blod fra både mor, far og barn. Her kan 
MoBa virkelig utgjøre en forskjell. Ved å 
studere blod fra foreldre og barn kan for-
skerne bringe fram banebrytende ny kunn-
skap som kan ha potensial til forebygging, 
og etter hvert kanskje nye behandlings-
metoder av epilepsi hos barn.  

Lenger fram vil MoBa-forskerne også 
studere såkalte epigenetiske faktorer som 
kan ligge til grunn for utvikling av barne-
epilepsi. Ingen forskere har gjort dette 
tidligere. Forskerne vet nå at det ikke bare 
er forandringer i genene til barnet – arvede 
genfeil og spontane mutasjoner – som kan 
føre til utviklingsforstyrrelser. 

Gener i fosterlivet kan også slå seg av 
og på i kritiske perioder av fosterutviklingen 
som følge av ytre miljøpåvirkninger. Disse 
epigenetiske endringene kan føre til skader 
på fosteret, og de kan legge grunnlaget for 
sykdommer senere i livet. 

Forskerne skal blant annet studere 
risiko faktorer som mors kosthold, mang-
lende folatinntak, røyking i svangerskapet, 
høyt blodtrykk og stress hos mor, foreldre-
nes alder og komplikasjoner under svanger-
skap og fødsel, samt barnets fødselsvekt.  

840 MoBa-barn har en epilepsidiagnose 
og 600 er med i EPYC-studien. 
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Melketenner er en slags «black box» som gir forskerne viktig informasjon 
om helse og sykdom. Tannbanken i Bergen inneholder nå melketenner fra 
mer enn 24 000 barn i MoBa-undersøkelsen. 

MoBa Tann er en biobank som består av 
melketenner fra barna til deltakerne i 
MoBa-undesøkelsen. Deltakerne blir opp-
fordret til å sende inn en eller flere felte 
melketenner. MoBa sender ut informasjon 
om dette litt før barnet fyller sju år.   

Melketennene felles tidlig i livet og er 
en slags «black box», eller ferdskriver, som 
kan gi forskerne viktig informasjon om 
helse og årsaker til sykdommer. Tennene 
gjemmer på opplysninger om miljøfaktorer 
barnet har vært utsatt for helt fra det var 
i mors liv. 

Tennene kan blant annet fortelle om 
mors kosthold under svangerskapet og om 
opptak av miljøgifter, som for eksempel bly 
og kadmium. Disse stoffene kan påvirke 
barnet på fosterstadiet og i tidlig barn-
dom. Sammen med MoBa-informasjon fra 
spørreskjemaer og blodprøver vil resultater 
fra tannanalyser gi forskerne kunnskap om 
hvilken betydning miljøfarlige stoffer har 
for barnets helse.

Tennene dannes lagvis, og vi kan se 
forskjell på den delen av tannen som er 
dannet før fødselen og den delen som 
er dannet etterpå. Tannvev er det eneste 
stabile vevet i kroppen som er dannet på 
fosterstadiet og i spedbarnsalderen som er 
tilgjengelig for analyser i stor skala på et 
senere tidspunkt. På sikt kan informasjon 

DETTE FORTELLER MELKETENNENE 

FAKTA

Tennene dannes 
lagvis, og vi kan 
se forskjell på den 
delen av tannen 
som er dannet før 
fødselen og den 
delen som er dannet 
etterpå. Tannvev er 
det eneste stabile 
vevet i kroppen 
som er dannet på 
fosterstadiet og i 
spedbarnsalderen 
som er tilgjengelig 
for analyser i stor 
skala på et senere 
tidspunkt.

fra tennene bidra til å forebygge sykdom 
eller andre tilstander.

Melketenner har nærmest ubegrenset 
holdbarhet ved normal temperatur og kan 
derfor være til nytte for forskerne i flere 
hundre år framover. Tennene blir registrert 
og anonymisert, og de oppbevares i sikre 
oppbevaringsbokser på Universitetet i 
Bergen. 

Forskerne arbeider nå med å finne de 
beste metodene for å ta ut og analysere 
prøver av tennene. Nye analysemetoder kan 
øke verdien av tannmaterialet ytterligere. 

Det er også viktig å etablere standarder 
for hvordan analysene skal gjennomføres 
slik at forskerne kan sammenligne funn i 
tenner fra ulike land. MoBa Tann-forskerne 
samarbeider blant annet med forskere i 
Canada, USA, England og Tyskland. 

MoBa Tann er et samarbeidspro-
sjekt mellom Universitetet i Bergen og 
Folkehelse instituttet.

BARN I MOBA-UNDERSØKELSEN 
HAR BIDRATT MED EN ELLER 
FLERE MELKETENNER.

24 000

MILLIONER I BANKEN 
Biobanken inneholder biologisk materiale som er gitt fra deltakere i 
helseundersøkelser i regi av Folkehelseinstituttet. Disse prøvene vil bidra 
med uvurderlig kunnskap om alvorlige sykdommer.  

Biobanken ble opprettet i 1999 i forbin-
delse med oppstart av Den norske mor 
og barn-undersøkelsen. Nasjonalt folke-
helseinstitutt ble opprettet i 2002, og fikk  
da ansvaret for biobanken. 

Biobanken har rundt 2000 kvadratmeter 
til lagring av biologiske prøver. Lagerrommene 
er fylt opp av mange frysebokser, men de aller 
fleste prøvene oppbevares i to store fryserom 
som holder minus 20 og minus 80 grader. 
Begge fryserommene er fullautomatiserte, 
og roboter setter inn og henter ut prøver. 
Biobanken inneholder prøver fra mange ulike 
forskningsprosjekter, men MoBa er desidert 
størst med sine over 270.000 deltakere (mor, 
far og barn) som har avgitt prøver.

Biobanken er først og fremst en lagrings-
fasilitet, med plass til å lagre mange millioner 
prøver. Men i tillegg til dette så tilbyr Bioban-
ken en rekke andre tjenester til prosjekter: 
 
Innsamling av biologisk materiale
•  Biobanken sender utstyr til deltaker, lege-

kontor eller sykehus slik at prøver kan tas 
og sendes til biobanken 

•  Alle prøver som kommer inn til biobanken 
blir registrert i et datasystem 

•  Prøvene behandles, for eksempel blir 
plasma og DNA skilt ut av blodprøvene,

•  Alle de ulike prøvene fordeles i flere min-
dre rør, såkalte alikvoter, og fryses ned 

Uttak av biologisk materiale
•  Prøvene tines, ønsket mengde blir hentet 

ut og sendes til ulike analyselaboratorier 
når forskere har fått godkjent søknad om 
bruk av biologisk materiale 

Fra de fleste undersøkelsene har biobanken 
mange alikvoter per deltaker. Det betyr at 
Folkehelseinstituttets biobank inneholder 
flere millioner alikvoter. Bare fra MoBa har vi 
over fire millioner alikvoter. 

Forskere kan søke Folkehelseinstituttet 
om å få utlevert biologisk materiale fra 
biobanken til bruk i forskningsprosjekter. 
Forskjellige styringsgrupper og ledergrupper 
ved instituttet gir tilgang til data etter fast-
satte retningslinjer for de enkelte helseun-
dersøkelsene og forskningsbiobankene. 

Under riktige lagringsforhold så kan i 
prinsippet det biologiske materialet lagres 
i hundre år. Det er viktig å vite hvor lenge 
kvaliteten holder seg. Forskerne trenger mer 
kunnskap om hvordan for eksempel plasma 
og urin holder seg etter flere års lagring. 
Biobanken gjennomfører derfor kvalitets-
kontrollprosjekter og ønsker kontinuerlig 
tilbakemelding fra prosjekter som bruker 
materiale fra biobanken.

Folkehelseinstituttets biobank har et 
eget kvalitetssystem og følger interne ruti-
ner som sørger for at kvalitet og sikkerhet 
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blir tatt hånd om. Vi har for eksempel 
strenge opplæringsprogrammer, et eget 
avvikshåndteringssystem, instrukser for hvor 
lenge de forskjellige prøvene kan oppbvares 
i romtemperatur etter mottak i biobanken, 
eller hvor lenge DNA kan stå før nedfrys-
ning. Biobanken arbeider i 2014 med å bli 
sertifiserte etter ISO 9001 standarden.

Biobankens mål for framtiden 
Biobanken har flere mål for framtiden, og 
jobber blant annet for å:  

•  Bli enda mer effektive, utnytte de inves-
teringene som er gjort i fullautomatiserte 
fryselagre og fokusere på økt utnyttelse på 
best mulig måte av biologisk materiale til 
forskning

•  Bygge en organisasjon som kan ta imot 
flere eksterne prosjekter for å utnytte 
kompetanse, lokaler og utstyr som er i 
biobanken i dag 

•  Utvikle nasjonale biobanktjenester, blant 
annet gjennom Biobank Norge og regio-
nalt biobanksamarbeid

•  Utvikle infrastruktur for bedre utnyttelse 
av biobankmateriale og analyseresultater 
fra materialet til forskning 
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ÅRSAKER TIL LUFTVEISPLAGER 
Over 20 prosent av norske barn har en eller annen gang hatt 
astmalignende plager. MoBa-forskere vil undersøke om årsakene til 
luftveisplager kan starte allerede i fosterlivet. 

Astma hos barn ser ut til å ha økt de siste  
20–30 årene. Årsakene til denne utviklingen 
er fortsatt ikke klarlagte. Forskerne leter både 
etter genetiske og miljømessige risikofaktorer 
som kan ha påvirket denne utviklingen.

MoBa har en aktiv forskergruppe som 
ser på sammenhengen mellom påvirkning 
av ulike risikofaktorer i svangerskapet og 
utviklingen av luftveisplager hos barn.

Forskergruppen benytter spørreskjema-
data og biologisk materiale fra MoBa, samt 
data fra sentrale helseregistre. I tillegg 
samler forskerne inn nye data fra barn i 
alderen 10–11 år.

Forskerne har blant annet bidratt med 
ny kunnskap om sammenhengen mellom 
røyking i svangerskapet, mors kroppsmasse-
indeks og gravides inntak av vitaminer, 
inkludert vitamin D og folat, og utvikling av 
luftveisplager hos barnet. 

Inntaket av folat hos gravide i Norge 
er doblet etter at britiske forskere i 1991 
fant at folattilskudd kan halvere risikoen 
for såkalte nevralrørsdefekter, blant annet 
ryggmargsbrokk, hos barnet. Nylig har 
MoBa-forskere vist at inntak av folat også 
kan gi en betydelig redusert risiko for å 
utvikle språkvansker og autisme (se s. 6).

Folattilskudd er spesielt viktig i forkant av og 
tidlig i svangerskapet. I naturlig form finnes 
folat blant annet i grønne grønn saker, bønner, 
erter, grove kornprodukter og sitrusfrukter. 
Helsemyndighetene i Norge har siden 1998 
anbefalt tilskudd av folat før svangerskap 
og de tre første månedene i svangerskapet. 

MoBa-forskerne fant at det var en 
liten forhøyet risiko for at barnet fikk 
astmalignende plager dersom mor hadde 
fått folattilskudd de første tre månedene 
i svangerskapet. Resultatene baserer 
seg på svar som 32 000 mødre har gitt i 
18-månedersskjemaet i Den norske mor  og 
barn-undersøkelsen.

Vi vet fremdeles for lite om det er en 
årsakssammenheng mellom mors inntak av 

folat og astma. Forskerne anbefaler derfor 
ikke endringer i anbefalingene om folat-
tilskudd til gravide.

En mulig mekanisme som kan forklare 
at det kan være en årsakssammenheng 
mellom mors røyking, folatinntak og inntak 
av andre vitaminer, inkludert vitamin D, 
og utvikling av luftveisplager hos barnet 
er epigenetikk. Epigenetikk vil si at gener 
kan slås av og på i fosterlivet som følge av 
miljøpåvirkninger. 

Forskerne vil derfor studere om det 
er epigenetiske forandringer i nav-
lestrengsblod, såkalt DNA-metylering, 
hos barn som er eksponert for risiko-
faktorer i fosterlivet sammenlignet med 
barn som ikke er eksponert. Forskerne vil 
deretter undersøke om dette kan påvirke 
utviklingen av luftveis plager hos barn.

Forskergruppen har mottatt en stor 
bevilgning fra Norges forskningsråds 
program Humane biobanker til prosjektet 
Causal Pathways for asthma (CASPAR), 
for å videreføre forskningen. Deler av 
arbeidet er også finansiert via National 
Institute of Environmental Health Scien-
ces (NIEHS) i USA.

AV NORSKE 
BARN HAR HATT 
ASTMALIGNENDE 
PLAGER.
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UNIK NORSK-DANSK INNSATS FOR CP 
Svangerskaps- og fødselsomsorgen blir stadig bedre i Norge. Likevel er den prosentvise 
andelen barn som blir født med Cerebral parese ikke redusert. Norske og danske forskere har 
slått seg sammen for å finne svar på mysteriet.

Tidligere trodde forskere og leger at de 
fleste tilfellene av Cerebral parese (CP) 
oppsto under fødselen. Nå regner imid-
lertid forskere med at bare ti prosent av 
tilfellene skyldes fødselsskader, og at de 
må lete etter svarene tidlig i fosterlivet. 

Til tross for at CP er den vanligste årsa-
ken til fysisk funksjonshemming i Norge, 
er tilstanden sjelden. Bare to av 1000 barn 
har diagnosen. 

Det foregår relativt lite forskning på CP. 
Forskerne i Norge slo seg derfor sammen 
med kolleger fra den danske undersø-
kelsen Bedre Sundhed for Mor og Barn 
(BSMB) slik at de kunne studere barn med 
CP i den norske og danske kohorten.  En 
arbeidsgruppe fra Bergen og København 
har nylig slått sammen relevante data fra 
begge undersøkelsene slik at de har fått en 
felles norsk-dansk MOBAND kohort. Dette 
har ikke tidligere vært gjort, og er i seg selv 
et gjennombrudd.

CP-forskerne er først ute med å bruke 
det harmoniserte datagrunnlaget i sitt 
arbeid. Over 200 000 barn er inkludert i 
studien og forskerne har identifisert 437 
barn som har CP i MOBAND totalt, hvorav 
246 er fra MoBa og 191 fra BSMB. Dette 

store datagrunnlaget gjør at forsknings-
resultatene blir mer robuste. Det er også 
interessant for forskerne å gjøre sammen-
ligninger mellom landene. 

Fra høsten 2014 skal forskerne studere 
svar fra spørreskjemaene, analysere bio-
logiske prøver og lete etter faktorer som 
skiller barn med CP fra barn uten CP. Blant 
annet skal forskerne studere risikofakto-
rer som foreldrenes vekt, kosthold under 
svangerskapet, røyking og kaffeinntak, 
infeksjoner under graviditeten og for tidlig 
fødsel.

Særlig ønsker forskerne å se på effek-
ten av at mor tar folattilskudd under svan-
gerskapet. Den norske ABC-studien har vist 
at folattilskudd kan redusere risikoen for 
autisme betraktelig, og forskerne vil vite 
om det samme kan gjelde for CP (les mer 
om ABC-studien på s. 6).

FAKTA

Cerebral parese 
(CP) er en felles-
betegnelse på flere 
tilstander som 
alle forårsaker en 
varig svekkelse i 
motorikk. Det finnes 
flere grader av syk-
dommen, og mens 
noen lever fullt 
fungerende med 
tilstanden, får andre 
sterkere symptomer 
som krever mer 
pleie. CP-studien 
MOBAND har som 
mål å beskrive 
forekomst, forløp 
og konsekvenser 
av sykdommen, og 
dødeligheten hos 
barn med CP. Den 
skal også identifi-
sere mulige årsaker 
og risikofaktorer 
for CP.

AV CEREBRAL PARESE-
TILFELLENE SKYLDES 
FØDSELSSKADER.
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DAG MOSTER
OVERLEGE 
Dag.Moster@fhi.no

INGEBORG FORTHUN
RÅDGIVER 
Ingeborg.Forthun@fhi.no

THERESE WARDENÆR BAKKE
RÅDGIVER 
therese.bakke@fhi.no  



2120 M I L J Ø G I F T E R

ANDRE MILJØPROSJEKTER 

Forskere både fra Folkehelseinstituttet og fra 
andre forskningsmiljøer er allerede i gang 
med studier på sammenhengen mellom miljø-
faktorer og helse. Et lite utvalg:

•  En studie ser på hvilken betydning miljø-
faktorer, som kvaliteten på drikkevann, 
kosthold (fiber, sukker, vitamin D, fettsyrer 
og probiotika) og luftforurensning, har 
for prematur fødsel hos mødre som har 
kronisk inflammatorisk tarmsykdom. 

•  Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) har 
i omtrent 50 år blitt brukt i blant annet 
smøremidler, maling, matvareinnpakking 
og brannslukningsskum. Forskere vil kart-
legge nivået av disse miljøgiftene i blodet 
hos mødre og i navlestrengen hos barna 
ved fødselen. Forskerne ønsker også å 
finne ut hvor høye nivåene av PFAS er hos 
gravide, og å forstå i hvilken grad PFAS 
blir tatt opp og forblir i menneskekroppen. 
Prosjektet er del av et større EU-prosjekt. 

•  Lave nivåer av PFAS kan finnes i maten. 
Nylige funn fra USA antyder at PFAS kan 
øke risikoen for å utvikle svangerskaps-
forgiftning. 1250 blodprøver fra MoBa-
mødre skal sjekkes for å se på dette.

•  En studie ser på sammenhengen mellom 
eksponering for kvikksølv i kosthold hos 
mor og mulig forsinket språkutvikling hos 
barnet ved tre, fem og sju års alder.

•  Forskere ønsker å undersøke hvordan 
eksponering for stoffer som dannes under 
koking og steking påvirker endring i arve-
materialet (mutasjoner) i kjønnscellene. 
Forskerne vil også se på hvilken betydning 
dette har for barnets helse.

HELLE MARGRETE MELTZER
SENIORFORSKER 
helle.margrete.meltzer@fhi.no

MOBA-DELTAKERE
FRA OSLO-OMRÅDET BLE 
INVITERT TIL PROSJEKTET 
HELIX BARN OG MILJØ.

300

M I L J Ø G I F T E R

Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger. I flere MoBa-studier 
undersøker forskerne hvordan forskjellige uønskede stoffer i miljøet påvirker helsen.  
3000 MoBa-deltakere inviteres nå til å bli faste «miljø-målere» i en ny miljøbiobank.

Miljøfaktorer som påvirker helsen kan være 
forurensninger som finnes i maten vi spiser, 
i lufta vi puster inn, eller i produkter vi påfø-
rer huden. I tillegg kan eksponering for støy 
og UV-stråling påvirke oss. Disse miljøpåvirk-
ningene utsettes vi alle for, men spedbarn og 
barn er spesielt sårbare.

Vi begynner å få kunnskap om hvordan 
enkeltfaktorer i miljøet kan påvirke barns 
helse, men vi vet fremdeles for lite om betyd-
ningen av hvordan flere miljøfaktorer virker 
sammen, den såkalte «cocktail-effekten». 

Dette ønsker vi mer kunnskap om slik at 
vi kan utvikle gode helse- og miljøforebyg-
gende tiltak og skape et sunt og trygt miljø 
for nåværende og fremtidige generasjoner.

Etableringen av en human miljøbiobank 
inngår i Folkehelseinstituttets strategi for de 
neste årene. Ved å ta utgangspunkt i MoBa-
data vil prosjektet kunne undersøke noen av 
de gruppene som er mest sårbare, nemlig 
gravide, fostre og små barn. 

Derfor vil forskerne invitere 3000 
MoBa-deltakere til å bli faste bidragsytere til 
en miljøbiobank. Bakgrunnen er at vi daglig 
utsettes for et stort antall naturlige og 
menneskeskapte kjemikalier.

Tungmetaller finnes for eksempel i lave 
konsentrasjoner i mat, luft, drikkevann og 
i forbrukerprodukter. Tungmetaller kan 
påvises i prøver fra mennesker – i blod, 
morsmelk, urin og hår. 

Utslipp av tungmetaller og andre 
helse- og miljøfarlige kjemikalier er en av de 
største truslene mot kommende genera-
sjoners helse. Det er derfor viktig å følge 
med på hvilke stoffer og doser den norske 
befolkningen utsettes for. 

Selv om det foreløpig er lite forskning på 
feltet, er det grunn til å tro at maten vi 
spiser kan ha betydning for hvordan krop-
pen takler miljøgifter. Det er for eksempel 
påvist at personer som har for lite jern, 
lettere tar opp enkelte tungmetaller. En 
del av forskningen vil gå ut på å under-
søke om faktorer i kostholdet kan beskytte 
mot den skadelige effekten av uønskede 
stoffer. 

Våren og høsten 2014 inviterer 
Folkehelseinstituttet 300 MoBa-deltakere 
som bor i Oslo-området til prosjektet 
HELIX Barn og Miljø. Dette er en del av 
et EU-finansiert forskningsprosjekt HELIX 
(The Human Early-Life Exposome). 

Forskerne samarbeider med flere land 
i Europa mot et felles mål; et sunt og trygt 
miljø for barna våre. 

Forskerne vil kartlegge miljøet rundt 
barna, blant annet luftkvalitet, støynivå, 
tilgang til natur og parker, maten barna 
spiser og drikker samt hvor fysisk aktive 
barna er. 

De vil måle ulike miljøfaktorer i blod 
og urin og undersøke hvordan arveanleg-
get kan bli påvirket av ulike eksponeringer. 
Forskerne skal også se på sammenhengen 
mellom miljøpåvirkning og ulike helsemål 
som overvekt, lungefunksjon og barnets 
nevrologiske utvikling. 

Fordi vi allerede har mange opplysnin-
ger om MoBa-barna, kan forskerne finne 
ut veldig mye gjennom denne studien. 
Alle deltakere er avidentifisert; verken 
forskerne som jobber med dataene eller 
andre vil kunne identifisere den enkelte 
deltaker når resultatene publiseres.

MILJØGIFTER – ET ØKENDE PROBLEM 

FAKTA

Tungmetaller finnes 
for eksempel i lave 
konsentrasjoner i 
mat, luft, drikkevann 
og i forbrukerpro-
dukter. Tungmetaller 
kan påvises i prøver 
fra mennesker – i 
blod, morsmelk, urin 
og hår. 
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I forbindelse med ultralydundersøkelsen ved 17–20 svangerskapsuke ble 
gravide kvinner orientert om MoBa-undersøkelsen. Dersom kvinnene 
ønsket å delta ble partneren/far invitert til deltakelse. I svangerskapet fikk 
mødrene tre spørreskjemaer og fedrene ett. Barnets oppvekst og utvikling 
følges med spørreskjemaer ved seks måneder, 18 måneder og tre, fem, 
sju og åtte år. Vi planlegger flere spørreskjemaer til ungdommene og 
foreldrene de kommende årene.

MOBA BAKGRUNN OG NØKKELTALL 

MOBA-BARN PR. FYLKE

UNDER 5 000 5 000 – 10 000 

12 Østfold

13 Buskerud

14 Møre og Romsdal

15 Nord-Trøndelag

1 Hedmark

2 Oppland

3 Vestfold

4 Telemark

5 Aust-Agder

6 Vest-Agder

7 Sogn og Fjordane

8 Sør-Trøndelag

9 Nordland

10 Troms

11 Finnmark

OVER 10 000 

16 Akershus

17 Oslo

18 Hordaland

19 Rogaland
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*  Noen forskere er ansatt ved flere institutter. Disse telles en 
gang for hvert institutt de jobber ved.




