
InvItasjon 
til å delta i studie av epilepsi 
hos barn

Formålet med studien er å studere epilepsi hos barn  
og finne årsaker til slik epilepsi
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Barneepilepsistudien er et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen
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har dere spørsmål 
om studien eller deltakelse?
Ta gjerne kontakt med stipendiat Kari Modalsli Aaberg 
på telefon 21 07 83 91  
eller send e-post til epilepsi@fhi.no

Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo 
Sentralbord 21 07 70 00

Les mer om Barneepilepsistudien:  
http://www.fhi.no/studier/barneepilepsistudien

Les mer om Den norske mor og barn-undersøkelsen:  
http://www.fhi.no/studier/den-norske-mor-og-barn-undersokelsen 

Våre samarbeidspartnere:
University of Edinburgh, Muir Maxwell Epilepsy Centre 
University College London, Institute of Child Health
Avdeling for kompleks epilepsi – SSE, Oslo universitetssykehus



InvItasjon tIl å delta I  
forsknIngsprosjekt 
Kjære deltaker i Den norske mor og barn-
undersøkelsen! Vi inviterer herved deg og ditt 
barn til å delta i Barneepilepsistudien. 

Hva er BarneepIlepsIstudIen?
Barneepilepsistudien er et delprosjekt i Mor og 
barn-undersøkelsen med fire hovedformål:

•  Kartlegge forekomst av epilepsi hos barn i 
norge

•  Beskrive sykdomsforløp og utvikling hos 
barn med epilepsi

•  Undersøke forskjellige epilepsityper ut fra 
sykehistorie, EEG (elektroencefalografi) 
som måler hjernens elektriske aktivitet og 
MR (magnetisk resonanstomografi) som gir 
bilder av hjernen

•  Finne risikofaktorer for epilepsi i barnealder

Epilepsi er en sykdom som kan ramme i alle 
aldre og som kan arte seg på svært forskjellige 
måter. Risikoen for å få epilepsi er størst hos 
små barn og eldre. Barns utvikling har  
betydning for resten av livet, og det er derfor 
viktig å undersøke hvordan epilepsi kan 
påvirke barns utvikling. Hos mange barn med 
epilepsi er årsaken til sykdommen ukjent. 
Det er nødvendig med mer forskning for å 
kartlegge risikofaktorer og årsaker til epilepsi.

Barneepilepsistudien er godkjent av Regional 
komité for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk.

Hvem BlIr InvItert tIl  
BarneepIlepsIstudIen?
Barneepilepsistudien inviterer deltakere fra 
Mor og barn-undersøkelsen der foreldrene 
på spørreskjema har svart at barna har/har 
hatt epilepsi eller kramper uten feber, samt 
deltakere som har fått en epilepsidiagnose i 
helsevesenet.

HvIlken Informasjon skal vI  
InnHente I studIen?
Dere har allerede svart på mange spørsmål om 
barnets helse og utvikling gjennom spørre-
skjemaene i Mor og barn-undersøkelsen. Hos 
alle barn med epilepsi som deltar i Mor og barn-
undersøkelsen vil vi, på grunnlag av samtykket 
fra denne undersøkelsen, innhente opplys-
ninger om utredningen og behandlingen av 
barnets epilepsi fra barnets medisinske journal, 
inkludert EEG og MR-undersøkelser av hjernen.  
I tillegg vil vi innhente informasjon fra Medisinsk 
fødselsregister og Norsk pasientregister. 

Vi trenger imidlertid mer detaljert informa-
sjon om barnets epilepsi for å kunne kartlegge 
epilepsien og det kliniske forløpet. Vi inviterer 
dere derfor til et telefonintervju hvor vi vil 
spørre nærmere om barnets epilepsi.

Hva InneBærer det å delta?
Dere som foreldre inviteres til å delta på et 
intervju om barnets epilepsi. Intervjuet tar 
45-60 minutter og vil foregå over telefon. Det 
er en lege som foretar intervjuet. 

InvItasjon 
TIL å DELTA I FORSKNINGSPROSjEKT

Hva vIl vI spørre om under 
Intervjuet?
Hvis dere samtykker til å delta, vil vi spørre om:

•  Start av epilepsien
•  Nøyaktig beskrivelse av anfallstyper
•  Hyppighet av anfallene
•  Undersøkelser som er blitt gjort
•  Behandling som er forsøkt
•  Tidligere sykehistorie
•  Utviklingen til barnet 
•  Andre diagnoser eller vansker hos barnet
•  Epilepsi i familien

Hvordan oppBevares Helse
opplysnIngene?
Helseopplysningene vil bli oppbevart på  
Nasjonalt folkehelseinstitutt. Alle person-
identifiserende opplysninger erstattes med 
en kode. Denne koden knytter de innsamlede 
opplysningene til hver enkelt person gjennom en 
navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet 
til prosjektet som har adgang til navnelisten. Den 
administrativt ansvarlige for lagring og bruk av 
data er direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Camilla Stoltenberg.

Hva skal opplysnIngene Brukes tIl?
Innsamlede avidentifiserte opplysninger skal 
utelukkende benyttes til forskning. Opplysning-
ene vil bli koblet med øvrige data fra Mor og 
barn-undersøkelsen. Forskere ved Nasjonalt 
folkehelseinstitutt vil analysere data i samarbeid 
med forskere ved våre samarbeids institusjoner, 
University College London, University of  
Edinburgh og Avdeling for kompleks epilepsi – 
SSE, Oslo universitetssykehus.

deltakelse er frivillig
Det er frivillig å delta. Barnets medisinske 
oppfølging og behandling vil ikke påvirkes av 
om dere velger å delta i denne studien. Dere 
kan fortsette i Mor og barn-undersøkelsen selv 
om dere sier nei til denne forespørselen. Hvis 
dere sier ja til å delta i studien, har dere rett  
til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om dere.

samtykke
Hvis dere ønsker å delta i Barneepilepsi studien, 
ber vi dere signere samtykke erklæringen og 
sende den til oss i vedlagt konvolutt. Vi vil 
senere ringe dere for å avtale tid for telefon-
intervju.

dere kan trekke dere i ettertid
Hvis dere senere skulle ombestemme dere,  
er det mulig å trekke seg fra deltakelse i  
Barneepilepsistudien. Dette vil ikke påvirke 
barnets behandling og opp følging. Skulle 
dere ønske å trekke dere, gir dere beskjed via 
telefon eller e-post (se kontaktinformasjon på 
baksiden). Dere kan da be om at opplysningene 
fra telefonintervjuet blir slettet. Dere behøver 
ikke å oppgi noen grunn for at dere  
trekker dere, og det vil ikke ha konse  - 
kvenser for videre deltakelse i  
Mor og barn-undersøkelsen.


