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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 CONIMPREG 
 Befruktning-implantasjon og utvikling til barnealder 

   
 

Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie som har til hensikt å kartlegge mer nøyaktig 
fosterets alder, utvikling, svangerskapets lengde, videre vekst i barnealderen og de faktorer som 
påvirker disse forholdene. For å oppnå dette, vil vi kartlegge eggløsning, når det befruktede egget slår 
seg ned i livmoren (implantasjon), fostervekst, svangerskapslengde og utvikling i barnealderen, og 
faktorer hos mor, far og miljø. Mye tyder på at viktige betingelser for barnets livsløp når det gjelder 
helse og sykdom allerede er lagt i den tidligste utviklingen. Denne studien vil også undersøke faktorer 
omkring unnfangelse og svangerskap som kan påvirke denne utviklingen. Vi søker derfor friske kvinner 
som planlegger å bli gravide og deres partner, som kan tenke seg å delta før og under svangerskapet, 
samt i oppfølging med barnet etter fødselen. Resultatene av studien vil gi ny og mer presis viten om 
naturlig fosterutvikling, fosteralder og svangerskapslengde, og i tillegg øke forståelsen av hvordan en 
skal legge til rette for et fremtidig sunt livsløp for barnet. Prøvene som tas, vil gi svar på hvordan 
foreldrene med sin kropp og ernæring kan fysisk og metabolsk påvirke og justere barnets utvikling og 
gen-uttrykk og dermed ha muligheter til å redusere risikoen for hjerte-karsykdommer, diabetes, fedme 
og andre såkalte livsstilssykdommer. Prosjektet kartlegger også vitaminer og leter etter miljøgifter som 
kan tenkes å ha en påvirkning. Studien foregår ved Haukeland Universitetssykehus i samarbeid med 
Universitetet i Bergen. 
 
Hva innebærer studien? 
Deltagelse i studien innebærer kostholdregistrering, måling av kroppssammensetning og fysisk aktivitet 
før og under svangerskapet, prøve av morgenurin i tiden rundt eggløsning og når egget fester seg i 
livmoren. Selve svangerskapet følges med regelmessig ultralydundersøkelser og blodprøver ved 
svangerskapsuke 7, 13, 18, 24, 30, 36 og 39-40. Hver av undersøkelsene vil være på 45 minutter og vi 
vil prøve å legge tidspunktene slik at de passer best mulig for deg. Ved fødsel vil det bli tatt prøve fra 
morkaken og navlesnoren. Videre tas litt spytt fra munnen, en liten neglebit og et hårstrå fra barnet 
mens det fra mor og far i tillegg tas en blodprøve. Barnet bli veid og målt ved fødselen og fulgt med 
vekt, høyde og hodeomkrets i takt med vanlig helsestasjonsrutiner. I tillegg vil det bli gjort en en 
smertefri undersøkelse av kroppssammensetning innen barnet er 5 år.  
  
Det vil bli etablert en biobank av alt prøvematerialer som blir samlet inn for å svare på de spørsmålene 
prosjekt reiser. Men vi ønsker også, med godkjennelse fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk, å bruke biobank-materialet til senere videre forskning innen samme problemstillinger. 
 
Mulige fordeler og ulemper 
 Du og ditt foster vil bli undersøkt gjentatte ganger med ultralyd. Forskning har ikke påvist skader på 
mor eller foster forårsaket av diagnostisk ultralyd, heller ikke ved gjentatte undersøkelser. Selve 
undersøkelsen er smertefri. Vi ser ikke etter sykdom hos fosteret under undersøkelsene, men skulle vi 
tilfeldigvis oppdage noe som har betydning for behandlingen i svangerskapet, vil du bli henvist til 
nærmere undersøkelser hvis du ønsker det. Prosjektet erstatter ikke vanlig svangerskapsoppfølging hos 
egen lege eller jordmor.  
Ved deltagelsen i studiet vil du kunne få en mer inngående forståelse av ditt eget svangerskap, fosterets 
vekst og utvikling og de forhold som påvirker denne utviklingen. Resultatene av studien vil ikke ha 
konsekvenser  for  det pågående svangerskapet, men vi regner med det vil bringe ny informasjon om 
svangerskap, vekst og utvikling av allmenn interesse for fremtidig svangerskapsomsorg og almen helse. 
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Du må imidlertid regne med å bruke ekstra tid på disse undersøkelsene uten å få økonomisk 
kompensasjon utover dekning av parkeringsutgifter på sykehusområdet.  
 
Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg 
Prosjektdataene og informasjonen som registreres om deg og ditt svangerskap skal kun brukes slik som 
beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene, prøvene og målingene vil bli behandlet uten 
navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine 
opplysninger og prøver gjennom en navneliste.  
Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne 
tilbake til deg. All informasjon og prøver vil bli slettet 15 år etter studien er publisert.   
Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 
til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din vanlige svangerskapskontroll og videre 
behandling. Siden vi også skal følge barnet de første årene etter fødselen trenger vi samtykke fra begge 
foreldrene.  Dersom dere ønsker å delta i studien, undertegner dere samtykkeerklæringen på siste side. 
Det er også mulig å delta uten at barnefar deltar. Om dere nå sier ja til å delta, kan dere senere trekke 
tilbake deres samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom dere senere ønsker å trekke 
dere eller har spørsmål til studien, kan dere kontakte  
 
Prosjektleder: Professor og overlege Torvid Kiserud (55974200; torvid.kiserud@k2.uib.no), 
seksjonsoverlege, dr.med. Synnøve Lian Johnsen (55974200; synnove.johnsen@helse-bergen.no) eller 
overlege og stipendiat Hemamaalini Rajkumar (55974200; Hemamaalini.Rajkumar@helse-bergen.no) 
ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus 
 
Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva studien 
innebærer. 
Ytterligere informasjon om biobank, personvern og forsikring finnes i kapittel B – Personvern, 
biobank, økonomi og forsikring.  
 
Samtykkeerklæring følger etter kapittel B.
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Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien innebærer 
• Kriterier for deltakelse: Friske kvinner som planlegger å bli gravide. De skal være i alder 20-35 år, 

ha BMI 18-30 og en regelmessig menstruasjon. Man må ikke bruke medisiner fast eller p-pille 
siste tre måneder, eller hatt vansker med å bli gravid over lengre tid (6 måneder).  

• Prosjektet er beregnet for 650 foreldrepar. 
• Hensikten med studien er 1. å undersøke sammenhenger mellom eggløsning-

implantasjonsintervallet og fostervekst og -utvikling og svangerskapslengde, 2. etablere 
referanseverdier for en rekke ernæringsmetabolitter i mors blod, før, under og etter svangerskapet, 
3. påvise tidlige signalstoffer i mors urin for å påvise befruktning på et tidligere tidspunkt enn det 
vi kan i dag. 4. Bestemme effekten av mors kroppssammensetning, ernæring og aktivitet på 
svangerskapets start, fosterets utvikling og barnets vekst og kroppssammensetning etter fødselen. 
Det innebærer også kartlegging av vitaminer og mulige miljøgifter. 5. Et mål er å kartlegge de 
epigenetiske uttrykkene som påvirkes av disse mekanismene hos mor, far og barnet. 

• Den rutinemessige svangerskapskontrollen og annen behandling i løpet av svangerskap og fødsel 
vil ikke bli påvirket dersom dere velger å trekke dere fra studien. 

• Før, under og etter svangerskapet blir det gjort en kostholdregistrering, registrering av fysisk 
aktivitet og måling av vekt, høyde og kroppssammensetning. I tillegg blir det tatt prøve fra spytt, 
blod, hår og negl fra begge foreldre. 

• Det samles morgenurin i dagene rundt eggløsningstidspunkt og frem til positiv graviditetstest, og 
ved inntruffet svangerskap blir den gravide undersøkt med ultralyd ved svangerskapsuke 7, 10, 13, 
18, 24, 30, 36 og 39-41. Samtidig med ultralydundersøkelsene tas det en blodprøve fra mor, og en 
siste prøve 6 uker etter fødselen.  

• Etter fødsel registreres lengde, vekt og kroppssammensetning hos barnet (en smertefri 
billeddiagnostisk undersøkelse som måler fordeling av fett, muskulatur og bein før 5-årsalderen). 

• Mulige fordeler av å delta i studien er at man blir bedre kjent med sin egen kropp og sitt eget 
svangerskap, og får innsikt i de mekanismene prosjektet studerer. 

• Mulige bivirkninger: Det er ikke vist at diagnostisk ultralyd er skadelig for foster eller den gravide 
selv. 

• Mulige ubehag/ulemper: Deltagerne må regne med å bruke litt tid på å være med i studien. 
Prosjektet har ikke midler til økonomisk kompensasjon utover å hjelpe med parkeringsgebyr på 
sykehusområdet. Bortsett fra blodprøvetakingen vil undersøkelsene være smertefrie.  

• Deltagerens ansvar er å følge studietimeplanen, registrere nødvendige informasjon til riktig 
tidspunkt og samle urinprøver.  
 

 
Kapittel B - Personvern, biobank, økonomi og forsikring 
 
Personvern 
Opplysninger som registreres om deg er alder, høyde, vekt, kroppssammensetning, kosthold, daglige 
fysisk aktivitet, stoffer i urinen som er relatert til svangerskap, vitaminer, ernæringsmetabolitter, 
sporstoffer og miljøgifter i blodet, samt vekst og utvikling av foster, morkake og fostervann. I tillegg 
vil det som skjer under fødsel og helsetilstanden til den nyfødte bli registrert. Hos dem som deltar i 
intervju om erfaring og opplevelser knyttet til svangerskapets start, vil disse opplysningene også bli 
lagret. 
 
Haukeland Universitetssykehus ved sykehusdirektør Stener Kvinnsland er databehandlingsansvarlig. 
 
Biobank: Blod, spytt, hår, negleavklipp, biter av morkake og navlesnor samt urinprøver som blir 
samlet inn frem til 2018, vil bli lagret i forskningsbiobanken ”CONIMPREG – biobank”, 
Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Helse-Bergen Helseforetak. Hvis du sier ja til å 
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delta i studien, gir du også samtykke til at det biologiske materialet og analyseresultater inngår i 
biobanken. Overlege, professor Torvid Kiserud er ansvarshavende for forskningsbiobanken. Det 
biologiske materialet kan bare brukes etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK). Vi ønsker også å bruke materialet til videre studier innen samme 
problemfelt, dvs. hvordan mors og fars ernæring, kroppssammensetning og aktivitet påvirker 
utviklingen i fosterlivet og barnealder og setter betingelser for senere helse og risiko for livstil-
sykdommer. Derfor ber vi om at biobank materialet ikke blir anonymisert før etter 15 år. Informasjon 
om pågående og nye prosjekter vil bli gjort tilgjengelig for deg.  
  
 
Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 
deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du 
trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre 
opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  
 
Økonomi og rolle: 
Studien og biobanken er finansiert gjennom forskningsmidler fra Helse-Vest. Prosjektmedarbeiderne 
har ingen økonomiske interesser i prosjektet og Helse-Vest administrerer prosjekt-økonomien uten 
fortjeneste. 
 
Forsikring 
Alle deltagerne vil være dekket av Norsk Pasientskadeforsikring. 
 
Informasjon om utfallet av studien 
Etter at prosjektet er avsluttet vil vi sende deg informasjon om forskningsresultatene.  
 
 

Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg er villig til å delta i studien  
 
 
 
--------------------------------------------------------            -------------------------------------------------------- 
(Signert av kvinnelig deltaker, dato)                                  (Signert av partneren til kvinnen, dato) 
 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 
 
 


