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Informasjon om forskningsprosjektet 

ADHD OG OMEGA-3 
Informasjon til lærere 

 
Dette er et informasjonsskriv til lærere som har elever som har samtykket til et 
forskningsprosjekt for å se på effekt av omega-3 olje på konsentrasjon, 
hyperaktivitet og impulsvansker (ADHD/ADD).  Forskningsprosjektet foregår på 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på (BUP) ved Universitetssykehuset i 
Nord-Norge (UNN) og Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste (SANKS) BUP Karasjok 
(Finnmarksykehuset). Prosjektet er for barn og ungdom mellom 6 og 16 år. 
 

Hva innebærer prosjektet? 
Formålet er å se hvordan omega-3 fettsyrer påvirker symptombildet hos barn med 
ADHD relaterte symptomer. Prosjektet vil vare i et år for det enkelte 
barnet/ungdommen. I løpet av deltakelsesåret vil barnet/ungdommen deres bli bedt 
om å ta kapsler i en periode på 26 uker (6 måneder). Alle barna blir tilfeldig trukket ut 
til to grupper; en som får kapsler med omega-3 olje og en som får placebo (ikke aktiv 
olje). Hvem som får hva,  vil være ukjent for klinikerne og deltakerne frem til studien 
er over.  
Barnet/ungdommen og familien skal følge vanlig oppfølging fra egen BUP/spesialist. 
Barnet/Ungdommen skal ikke bruke medisiner som brukes mot ADHD/ADD (f.eks. 
Ritalin), i løpet av de 26 ukene barnet/ungdommen skal ta kapsler. Dette fordi vi 
ønsker å måle omega-3 effekten uten forstyrrelser fra ADHD/ADD-medisiner. 
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For å følge med på symptomene trenger vi opplysninger fra både lærere og foreldre 
og barnet/ ungdommen Vi ønsker å innhente opplysninger fra lærere fordi vi vet at 
mange barn med ADHD/ADD opplever den største funksjonsnedsettelsen i 
skolesituasjonen. Lærere vil være viktige informanter for å kartlegge om det skjer en 
større reduksjon i symptomer i gruppen av barn som får omega-3 olje, sammenlignet 
med gruppen som får placebo. Dette gjøres gjennom internettutfylling av 
spørreskjema som er kjent for de fleste lærere fra tidligere. Forespørsel om utfylling 
vil komme fire ganger i løpet av prosjektperioden. 
 
Noe ekstra fravær fra skolen for barnet/ungdommen vil skje i form av to besøk hos 
forskningssykepleier i løpet av prosjektperioden. 
 
Alle opplysninger vil bli lagret uten navn eller fødselsnummer. En kode knytter 
barnet/ungdommen til sine opplysninger gjennom en navneliste. Tilgangen til 
navnelisten er begrenset og de involverte har taushetsplikt. 
 

Mulige fordeler og ulemper 
Fordeler ved å være med i studien vil være at barnet blir nøye kartlagt og fulgt opp i 
perioden studien varer. 
Det vil ikke være noe ubehag i forbindelse med å ta kapsler med denne type olje. Det 
er ikke meldt om store bivirkninger ved denne type behandling fra lignende studier, 
men det er meldt om at det kan forekomme utslett og løs mage, både av omega-3-
olje (fra raudåte) og placebo (medisinsk parafin).  
 
Halvparten av barna vil få  placebo (medisinsk parafin), som man ikke forventer vil gi 
noen effekt på ADHD/ADD i løpet av studieperiodens 26 uker. Vi vet heller ikke om 
de som får omega-3 olje vil få en reduksjon av ADHD/ADD symptomer. 
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Informasjon om utfallet av studien 
Resultatene av studien vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrift, og 
populærvitenskapelige rapporter om studien og resultatene vil bli lagt ut på 
prosjektets nettsted. Deltakerne vil få skriftlig tilbakemelding om utfallet av studien, 
samt om de fikk omega-3 olje eller placebo.  
Man kan også få informasjon gjennom kontakt med prosjektleder og andre 
medarbeidere. 
 
Godkjenning 
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Prosjektet er godkjent av Personvernombudet, UNN, 
prosjektnummer 0646 og Personvernombudet, Finnmarkssykehuset, 
prosjektnummer 0103. 
 
Dette prosjektet følger EUs GDPR retningslinje mht personvern. 
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