
Korona-hus-studien
korona-husstands- og immunitetsstudien

Invitasjon
Vil du og de du bor sammen med hjelpe oss med å 
lære mer om det nye koronaviruset?  

KORT OM STUDIEN:
• Studien er viktig for å få forstå mer om hvordan koronaviruset eventuelt kan smitte mellom de 

som bor i samme hus, hvor lenge sykdommen varer og hvordan kroppen jobber for å bli kvitt 
viruset 

• Vi ønsker å ta luftveisprøver, spyttprøver og blodprøver av deg og de andre i hjemmet ditt som 
er minst 12 år

• Prøvene tas 5-8 ganger i løpet av 2 måneder og én gang etter 6 måneder
• Luftveisprøvene testes så snart som mulig for å undersøke om du har koronavirusinfeksjon, og vi 

vil dele prøvesvaret med dine foreldre så snart vi har resultatet 
• Foreldrene dine vil bli bedt om å svare på spørsmål som handler om du er frisk eller ikke og om 

du er forkjølet og har sår hals, hoste, feber og liknende

INFORMASJON TIL BARN 12–15 ÅR



LITT MER INFORMASJON OM STUDIEN
Vi inviterer deg til en forskningsstudie der vi undersøker 
sykdom fra et nytt virus som heter koronavirus. Viruset 
har gjort folk over hele verden syke med infeksjon i luft-
veiene. Målet for studien er å undersøke deg enten fordi 
du er smittet, eller fordi du bor i samme hus som en person 
som er smittet med koronaviruset. Vi vil se hvor mange av 
dere som eventuelt blir smittet selv. Vi vil også se på hvor 
lang tid det går før dere eventuelt blir smittet, hvor syke 
dere eventuelt blir, og hvordan kroppen jobber for å bli 
kvitt viruset. Siden dette viruset er så nytt, og fordi det gjør 
at mange blir syke, er det viktig å lære mer om viruset og 
sykdommen. Det vi lærer kan brukes til å bremse smitten, 
og til å beskytte folk som kan bli alvorlig syke av viruset. 
Det kan se ut som at barn og ungdom blir mindre syke enn 
voksne, og det er derfor nyttig å ha med barn og ungdom i 
dette prosjektet. 

HVEM KAN DELTA I STUDIEN?
Vi spør deg om å delta i denne studien fordi du har fått 
påvist koronavirus-smitte eller fordi du bor sammen med 
en person som har fått vite at han eller hun er smittet med 
koronaviruset.

HVA INNEBÆRER DET Å DELTA I STUDIEN?
Dere vil få besøk hjemme av helsepersonell (for eksempel 
en sykepleier) som vil ta prøver av deg, og som vil stille 
noen spørsmål til foreldrene dine om deg og din helse. 
Spørsmålene vil blant annet være om du har noen 
sykdommer eller helsetilstander fra før. Vi spør også om 
du har fått noen nye symptomer på sykdom den siste 
tiden. Helsearbeideren vil ta en blodprøve fra en blodåre i 
armen din (3 små prøverør fylles). Han/hun vil samle inn 
en spyttprøve fra deg (ved at du skal holde en liten svamp 
i munnen), og ta en neseprøve (ved å føre en vattpinne 
inn i nesen din) eller halsprøve (ved å stryke en vattpinne 
bakerst i halsen din).   

Helsepersonellet vil komme flere ganger på besøk for å ta 
prøver. I løpet av to måneder vil de komme fem til åtte 
ganger, og igjen en gang etter seks måneder. Det vil ta 
mellom 10-20 minutter hver gang å ta prøver av deg. 

FORDELER OG ULEMPER VED Å DELTA
Om du blir med i prosjektet, hjelper du oss på Folkehelse-
instituttet og Verdens helseorganisasjon (WHO) til å få vite 
mer om hvordan koronaviruset gjør folk syke. Dette kan 
hjelpe oss med å finne ut av hvordan vi kan bremse smitten 
og beskytte de som kan bli alvorlig syke. Det vil særlig gi 
oss nyttig kunnskap om hva som skjer hvis barn/ungdom 
blir smittet av koronaviruset, og hvordan kroppen kjemper 
mot viruset. Hvis du bor sammen med en som allerede er 
smittet av viruset, kan du også få vite om du selv er smittet. 

Noen synes det er litt ubehagelig å bli stukket i armen og å 
ta nese- eller halsprøven. 

HVA SKJER MED BLODPRØVENE OG 
INFORMASJONEN OM DEG?
Prøvene vi tar av deg vil oppbevares på Folkehelse-
instituttet. Vi oppbevarer informasjonen din i en database 
hvor man trenger et passord for å komme inn sånn at 
bare de som er med i prosjektet har tilgang. Dine data vil 
slås sammen med data fra andre deltagere, slik at ingen vil 
kunne kjenne igjen deg i ting vi skriver om dette prosjektet 
senere. 

DET ER FRIVILLIG Å DELTA
Du bestemmer selv om du vil være med i prosjektet eller 
ikke. Hvis dine foreldre vil at du skal delta, må begge gi 
skriftlig tillatelse (samtykke) til dette. Hvis du ikke vil være 
med i prosjektet lenger, må dine foreldre kontakte oss på vår 
studietelefon 911 50 171 eller på e-post:  korona-hus@fhi.no. 
Du kan når som helst trekke deg, og du trenger ikke si noe 
om hvorfor du eventuelt ikke lenger vil være med. 

HAR DU SPØRSMÅL OM STUDIEN ELLER 
DELTAGELSE?
Dersom du har spørsmål om studien, kan du sende 
en e-post til korona-hus@fhi.no eller ringe oss på 
91150171. Du vil også finne informasjon om studien på 
Folkehelseinstituttets hjemmesider:  
www.fhi.no/studier/korona-hus

Til deg som er mellom 12 og 15 år gammel og 
som enten er smittet med koronavirus eller bor  
i samme hus som en person som er smittet  


