Kære barn og forældre,
Som en del af de vanlige undersøgelser i Tandplejen og Sundhedsplejen vil vi også gerne bede om lov til at
lade dit/jeres barn indgå i et forskningsprojekt, der hedder ”Tidlig Opsporing af Overvægtige Børn i
Holbæk Kommune”, som er et delprojekt af ”Den Danske Biobank for Overvægtige Børn”*.
Projektet er et samarbejde mellem Tandplejen og Sundhedsplejen i Holbæk Kommune samt Enheden for
Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus.
Projektet er inddelt i to dele, således varetages den første del af projektet af enten Tandplejen eller Sundhedsplejen. I den første del af undersøgelsen, basisundersøgelsen, vil vi bede om lov til at måle højde, vægt,
livvidde, hoftevidde og halsomkreds og desuden tage en spytprøve.
Projektets formål er at undersøge hvilke børn, som udvikler overvægt tidligt i livet og hvordan overvægt
påvirker børns kredsløb, hjerte, blodtryk, kolesteroltal, stofskifte og lever. Derudover vil vi undersøge om
man kan finde årsager til udvikling af overvægt i menneskets gener (arvemateriale). Hvis vi kan finde frem
til årsagerne, kan vi forbedre behandlingen af overvægtige børn, hjælpe børnene til at tabe sig og herved
forebygge og behandle de alvorlige følgesygdomme, som overvægt medfører.
Efterfølgende vil vi gerne invitere alle børn, som har deltaget i de første undersøgelser til at være med i de
udvidede undersøgelser. Se deltagerinformation i brevet for mere information.
Vedlagt dette brev er derfor det vanlige materiale fra enten Tandplejen eller Sundhedsplejen samt deltagerinformation til både forældre og barnet, samtykkeerklæring, forsøgspersonsrettigheder samt et spørgeskema.
Vi håber I har lyst til at deltage i projektet.
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* Originaltitel: Etablering af referencegrænser for adipocytokiner, cytokiner og CVD markører, fordeling af genpolymorfier, samt sikring af biologisk materiale
til forskning i livsstilssygdomme i relation til overvægt i barnealderen (SJ-104)

