
Bakgrunn og hensikt 

Vi vil undersøke hvordan maten og miljøet rundt oss påvirker kroppen og helsen vår. Det er 
viktig å vite hvilke stoffer vi får i oss fra maten og miljøet slik at myndighetene kan jobbe for 
å kutte ned på det vi får i oss av skadelige stoffer. 

Miljøbiobanken er en del av Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) som 
Folkehelseinstituttet er ansvarlige for. Det er spesielt viktig at vi også får med barn og 
ungdom i denne undersøkelsen, og derfor vil vi gjerne ha med deg.

Hvilke prøver og opplysninger skal samles inn?

Dette ønsker vi at du skal gjøre hvis du sier ja til å være med:

1. Mamma eller pappa vil få en e-post fra oss om ikke lenge med spørsmål om miljøet  
 rundt deg og noen spørsmål om hva du pleier å spise og drikke til hverdags. Vi ønsker  
 at du fyller ut skjemaet, men det er fint om du får en voksen til å hjelpe deg siden   
 noen av spørsmålene kan være litt vanskelige å svare på.

2. Mamma eller pappa bestiller time hos legen din. Samme morgen du skal til legen ber  
 vi om at du tisser i et beger som vi sender deg. Dette kan mamma eller pappa hjelpe  
 deg med. Dette begeret skal du ta med til legen.

3. Hos legen vil en sykepleier ta en blodprøve av deg, da får du et stikk i armen.

Du må kanskje ta deg fri fra skolen for å besøke legen.  Du får et informasjonsark fra oss som 
du kan vise til skolen og legen din.

Forespørsel om å avgi 
biologisk materiale og 
informasjon til Miljøbiobanken
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Mange andre land i verden har lignende forskningsprosjekt. Det er nesten 600 barn fra 
Norge som er med i vår undersøkelse. 

Vil du vite mer om Miljøbiobanken? På vår nettside kan du følge med på hvordan det går 
med undersøkelsen: https://www.fhi.no/studier/miljobiobanken

Det er frivillig å delta

Du kan velge selv om du vil være med - det er helt frivillig. Om du blir med i undersøkelsen 
får du et gavekort på kr 200 som takk.

Hilsen oss i Miljøbiobanken

Cathrine, Anne Lise, Line og Berit
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