
   
 

Side 1 av 6 

 
Invitasjon til å delta i en studie om hjernehelse og psykisk helse i 
forbindelse med graviditet og fødsel: Brains and Minds in Transition 
(BRAINMINT) 
 
 
Bakgrunn og formål 
 

Det å få barn er en stor overgang i livet, og en graviditet innebærer store fysiske og psykiske 

endringer for mor. De biologiske endringene som skjer før og etter fødsel er viktige for vekst og 

tilpasning til nye utfordringer, men kan også hos noen føre til økt risiko for psykiske lidelser slik 

som fødselsdepresjon. Formålene med denne studien er å få 1) økt kunnskap om kvinners 

hjernehelse før, under, og etter graviditet, 2) bedre forståelse for hvordan samspillet mellom 

biologiske endringer og miljøet påvirker mødres mentale helse, samt 3) bedre forståelse av 

hvordan samspillet mellom biologi og miljø påvirker psykisk helse mer generelt.  

 

På sikt vil resultatene fra denne studien kunne brukes til å forbedre tiltak og behandling for 

gravide, og bidra til utvikling av behandling for en rekke utbredte psykiske lidelser. 

 

 

Som deltaker i denne studien vil du gjennomgå følgende undersøkelser: 
• En rask helsesjekk, inkludert vekt/høyde, blodtrykk, og en blodprøve for genotyping og 

diverse biomarkører (for eksempel relatert til immunforsvaret).  

• Kognitiv undersøkelse (for eksempel reaksjonstid, hukommelse, oppmerksomhet) ved 

bruk av både penn-og-papir-undersøkelser og digitale tester. 

• Magnetisk resonanstomografi (MR) av hjernen og kroppen, som undersøker struktur og 

funksjon av hjernen, samt avbilder hele kroppen for en automatisk måling av 

kroppsbygning (fordeling av muskler og fett i hele kroppen). 

• Elektroencefalografi (EEG) som måler hjernens elektriske aktivitet ved bruk av elektroder 

på overflaten av hodet 

• Undersøkelser av kognitiv og emosjonell tilstand (ved bruk av spørreskjema på nett, som 

man får tilsendt via link på epost eller mobil-applikasjon, eller lignende). 

 

Deltagere vil bli undersøkt opptil seks ganger. Undersøkelsene vil skje i forkant, underveis og 

etter graviditet, og vil bli delt opp i flere omganger. Hver undersøkelse vil ta mellom 30 minutter 

og to-tre timer. Hvis ønskelig kan flere omganger gjennomføres på samme dag. Vi ønsker også å 

studere deltakernes utvikling over tid. Du vil derfor bli spurt om å samtykke til å bli kontaktet 

igjen for oppfølgingsundersøkelser noen år senere.  

 

Et viktig mål med studien er å sammenligne endringer som skjer i forbindelse med graviditet og 

fødsel med endringer som skjer i andre perioder av livet (for eksempel i oppveksten, puberteten, 

ved aldring, etc.), i tillegg til endringer som skjer ved psykiske lidelser og hjernesykdommer. 

Derfor vil vi kombinere og sammenligne data fra denne studien med data fra pasienter med en 
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rekke tilstander (for eksempel pasienter som lider av schizofreni, bipolar lidelse, demens, ADHD, 

autismespektrumlidelser, m.m.), i tillegg til større databaser med utviklings- og aldrings-

populasjoner. For å øke utnytte den vitenskapelige og kliniske verdien av denne studien vil vi 

også kombinere våre data med data fra andre norske og internasjonale studier.  

 

 

Informasjon om de forskjellige undersøkelsene 
 

• Helsesjekken innebærer å måle blodtrykk, høyde og vekt, samt å fylle ut spørreskjema 

som handler om fysisk og psykisk helse, søvnvaner, etc. Spørreskjemaene kan utføres på 

nett, og du vil få link til disse på epost. Hvis du ikke har tilgang på epost eller internett 

kan du fylle ut spørreskjemaene på undersøkelsesstedet, eller, hvis du foretrekker, kan du 

få med papirkopier hjem etter undersøkelse. Blodprøven vil gi oss mulighet til å måle 

relevante biomarkører, for eksempel relatert til lav-nivå betennelsesprosesser, 

immunforsvaret ditt, og for genetisk kartlegging (DNA, genotyping, methylering, etc). Et 

mål er å kartlegge sammenhengen mellom lav-nivå betennelse, hjerneutvikling og 

risikoen for å utvikle psykiske lidelser. Vi vil også analysere det genetiske materialet 
(genotypen) til alle deltagere for å kunne undersøke sammenhenger mellom genvarianter, 

miljøfaktorer og hjernens og kroppens utvikling, i tillegg til den kombinerte effekten av 

disse på kognitiv og emosjonell helse. Helsesjekken vil ta mellom 30 minutter og en time.  

 

• Formålet med de kognitive testene er å undersøke hjernens funksjon ved å måle 

reaksjonstid, hukommelse, oppmerksomhetsevne, og videre. Testene innebærer både 

enkle og mer krevende oppgaver som løses på papir og på datamaskin. Sammenlagt vil 

disse undersøkelsene ta mellom en og to timer.  

 

• MR-undersøkelsen gir en detaljert kartlegging av hjernen og kroppens anatomi og vil 

gjøre det mulig for oss å studere hjerneområder av spesiell betydning for kognisjon og 

humør, samt en automatisk måling av kroppsbygning (fordeling av muskler og fett i hele 

kroppen). Vi vil gjennomføre strukturelle avbildninger (hjerneanatomi, kroppsavbildning) 

og funksjonell avbildning (hjerneaktivering mens du gjennomfører en oppgave eller ved 

hvile). Hvis du blir spurt om å gjennomføre oppgaver i scanneren, vil du gjennomføre 

disse mens du ligger på ryggen i tunnelen (70 cm diameter). MR-undersøkelsen tar 

mellom en og to timer. MR innebærer ikke røntgen, og har ingen kjente skadelige 

konsekvenser. Likevel, ettersom kunnskapen om hvordan MR påvirker graviditet er 

utilstrekkelig, vil det ikke være mulig å gjøre disse undersøkelsene mens du er gravid. 

MR kan oppleves som litt klaustrofobisk og bråkete. Du vil underveis i hele 

undersøkelsen ha tilgang på en alarmknapp som du kan bruke til å stoppe undersøkelsen, 

og du vil også kunne kommunisere med undersøkelsesansvarlig underveis. 

 

• EEG gjør det mulig for oss å måle raske hjernesignaler. Underveis i denne undersøkelsen 

vil du ha på en hette med elektroder der kontakt mellom elektrodene og huden sikres med 

gelé. I veldig sjeldne tilfeller av særlig sensitiv hud kan denne geléen føre til et lite utslett. 
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Du vil få muligheten til å vaske håret etter undersøkelsen. EEG-undersøkelsen tar mellom 

en og to timer. 

 

• Undersøkelse av kognitiv og emosjonell tilstand vil bli gjort ved bruk av spørreskjema 

og/eller mobil-applikasjoner. For å kunne måle endringer i humør og kognisjon over tid 

vil disse undersøkelsene finne sted oftere enn de andre, ca. en gang hver tredje til sjette 

måned. Spørreskjemaene kan gjennomføres på nett (ikke nødvendig å komme til 

undersøkelsesstedet på sykehuset eller universitetet) og du vil motta invitasjonslink på 

epost. Alternativt vil en mobil-applikasjon varsle deg på angitt tidspunkt.  

 

 

Undersøkelsene vil bli gjennomført av forskningsassistenter som er opplært og veiledet av 

autorisert helsepersonell. Ingen av undersøkelsene inkludert i denne studien kan erstatte 

helseundersøkelser gjort av din fastlege eller i spesialisthelsetjenesten. Hvis du er bekymret for 

din helse, bør du derfor ta kontakt med din fastlege. Noen av undersøkelsene (for eksempel MR, 

blodprøver, nevropsykologiske tester eller genotyping) kan likevel i sjeldne tilfeller avsløre 

uventede tilstander. Vi har derfor etablerte rutiner på plass der vi henviser deg til relevant klinisk 

spesialist dersom slike tilfeldige funn skulle oppstå.  

 

 

Bruk av data fra helseregistre  
 

Vi ber også om ditt samtykke til at vi kan innhente og sammenkoble relevant informasjon om deg 

fra offentlige registre (Folkeregisteret, Medisinsk fødselsregister (MMFR), System for 

vaksinasjonskontroll (SYSVAK), Norsk pasientregister (NPR), samt familie og husholdnings-

statistikken til Statistisk Sentralbyrå). Identifiserbar informasjon og materiell vil bli anonymisert 

eller slettet i 2050.  

 
 
Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg? 
 

De biologiske prøvene fra deg, samt annen person-identifiserbar informasjon, vil kun bli brukt 

som beskrevet i formålet med studien. En kode vil koble dine data og dine prøver via en liste, 

som vil oppbevares på et sikkert sted der kun autorisert personell vil ha tilgang. En blodprøve vil 

bli sendt til Island for genetiske analyser ved selskapet deCODE genetics (prøven blir destruert 

etter fullført analyse). Data innsamlet via spørreskjema på nett vil bli direkte overført til Tjenester 

for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo.  

 

MR-data vil oppbevares sikkert ved Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo, 

på innlåste lagringsdisker, samt på sikrede analysemaskiner. Videre behandling av dine data vil 

bli gjort uten ditt navn eller annen informasjon som kan knyttes direkte til deg. Informasjonen 

som samles inn vil ikke bli benyttet til automatisk profilering av deg som person, og det vil heller 

ikke bli mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse blir publisert. For at 

informasjonen vi samler inn om deg på best mulig måte skal kunne bidra til videre forskning, ber 
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vi også om tillatelse til å inkludere dine data i andre studier som undersøker hvordan samspillet 

mellom biologi og miljø påvirker psykisk helse, samt til at avidentifiserte data (inkludert MR- og 

EEG-data) kan gjøres tilgjengelige for andre forskere.  

 

 

Deltagelse er frivillig  
 
Det er frivillig å delta i studien. Det er ditt valg om du vil delta eller ikke. Dersom du velger ikke 

å delta vil ikke dette få noen konsekvenser for deg. Du kan når som helst og uten å oppgi noen 
grunn trekke ditt samtykke til å delta i studien. Du kan da også be om at all informasjon og 

biologisk materiale vi har fra deg skal bli slettet/destruert.  
 

Vi ber om din tillatelse til å kontakte deg igjen ved en senere anledning for flere detaljer til de siste 
fasene av studien (en eller flere oppfølgingsundersøkelser etter en til tre år). Vi ber også om 

tillatelse til å bruke data fra deg i disse framtidige fasene. Hvis muligheten skulle by seg for nye 
studier basert på denne, ber vi om din tillatelse til å kontakte deg igjen for å be om et ytterligere 

samtykke.  
 

Dersom du bestemmer deg for å delta vil du bli bedt om å signere på siste side av dette skjemaet 
når du ankommer til første undersøkelse. Dersom du har spørsmål til studien, kan du kontakte 

N.N. [prosjektmedarbeider ansvarlig for rekruttering/inklusjon] eller prosjektleder og psykolog 
Lars T. Westlye (tlf. 971 63 221, epost: l.t.westlye@psykologi.uio.no). 

 
 

Forespørsel om å delta i andre studier 
  
Det nåværende forskningsprosjektet er en omfattende studie som går over flere år. Hvis du 

samtykker til å delta ønsker vi å ha mulighet til å kontakte deg igjen for forespørsel om deltagelse 

i andre prosjekter. Du kan selvfølgelig takke nei hvis du blir invitert til framtidige prosjekter. I 

tillegg kan du når som helst be om å ikke bli kontaktet igjen angående slike forespørsler.  

 

 

Finansiering av prosjektet 
 

Denne studien er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC), Norges forskningsråd og 

Helse Sør-Øst. Ingen av disse finansieringskildene har økonomiske interesser relatert til 

forskningsresultatene og er ikke på noen måte involvert i publikasjonen av resultatene.  

 

 
Personvern 
 

Vi vil lagre informasjon om deg fra MR- og EEG-undersøkelser, tester og blodprøver. Vi vil også 

samle relevant informasjon fra helseregistre (se ovenfor). Universitetet i Oslo er ansvarlig for 
behandling av data og har den nødvendige infrastrukturen for sikker lagring av sensitiv data 
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(Tjenester for Sensitive Data, TSD). Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk i Sør-Øst Norge. 

 
 
 

Rett til å be om at informasjon om deg slettes 
 

Hvis du samtykker til å delta i denne studien har du rett til å vite hva slags informasjon om deg 

som blir lagret. Videre har du rett til å rette opp eventuelle feil i informasjonen vi har lagret. Hvis 

du trekker samtykket kan du be om at data og prøver vi har lagret fra deg blir slettet/destruert, 

med mindre informasjonen allerede er inkludert i vitenskapelige publikasjoner. Informasjonen 

om deg vil i dette tilfellet ikke bli brukt videre i studien. 

 

 

 

Håndtering av materiale og informasjon hos våre samarbeidspartnere 
 

For å sikre kvaliteten på arbeidet og for å hjelpe oss å nå våre målsetninger vil vi til enhver tid 

samarbeide med andre forskningsgrupper. Hvis du samtykker til å delta i studien, samtykker du 

også til at vi deler anonymisert data med våre samarbeidspartnere. Våre viktigste 

samarbeidspartnere for øyeblikket er Universitetet i Oxford (Storbritannia), Universitetet i 

California San Diego (USA), Max Planck Institutt, Berlin (Tyskland), Donders Institutt, 

Nijmegen (Nederland) og deCODE (Island). Disse institusjonene kan tilhøre land med lovverk 

som ikke tilfredsstiller europeiske lover om personvern. I samarbeid med land som har friere 

lovverk om personvern enn Norge vil vi kreve like streng beskyttelse av vårt materiale som vi har 

i Norge. 

 

 

Forsikring 
 

Prosjektet er dekket av pasientskadeloven (NPE: https://www.npe.no/). 

 
 
Informasjon om forskningsresultater  
 

Resultater fra studien vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrift og populærvitenskapelige 

rapporter. Utenom dette kan du få informasjon om resultatene fra prosjektleder.  
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Samtykke til å delta i BRAINMINT 
 

 

Jeg samtykker til å delta i studien 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Deltagers signatur, dato) 

 

 

 

Jeg samtykker til å bli kontaktet igjen for mulig deltagelse i framtidige studier  
 

Ja ____Nei____ 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Deltagers signatur, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om studien 
 

 

Jeg bekrefter at jeg har informert om studien  
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Signatur, rolle i prosjektet, dato)  

 
  

 


