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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

ADHD OG OMEGA-3 
Informasjon for barn og ungdom over 12 år 

Hei! 

Har du ADHD eller ADD? 
Omega-3 er viktig for hjernen vår, men vi vet ikke så mye om hva den betyr for 
ADHD eller ADD. Derfor har vi et forskningsprosjekt på BUP om omega-3 og ADHD 
eller ADD.   
Vi ønsker å finne ut om omega-3 olje virker på konsentrasjonen og uroen i kroppen 
på barn og ungdom med ADHD eller ADD og som er mellom 6 og 16 år. 
Hvis du har ADHD eller ADD kan du være med på å finne ut om omega-3 virker på 
konsentrasjon og uro i kroppen din. 
 

Hva skjer om du deltar? 
Hvis du og dine foreldre bestemmer at du skal være med i studien, skal du og en av 
dine foreldre møte på BUP to ganger. Du vil få kapsler som du må ta hver dag i seks 
måneder. For å være helt sikker på om omega-3 virker eller ikke, gir vi halvparten av 
ungdommene omega-3 olje og halvparten av ungdommene” narrekapsler”. Når 
studien er ferdig vil du få vite hva du fikk. 
I løpet av disse seks månedene vil vi følge ekstra godt med deg. Foreldrene dine og 
læreren din skal svare på noen spørsmål vi sender til dem på nett. Når du kommer til 
BUP skal vi gjøre noen oppgaver og diverse målinger (høyde, vekt, blodtrykk, puls, 
blodprøve og urinprøve). Hvis du ønsker kan du få et plaster med bedøvelseskrem på 
armen før blodprøven.  
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Et halvt år etter at du har startet i prosjektet vil vi invitere deg og en av foreldrene 
dine til en ny kontroll og undersøkelse. Foreldrene dine kan alltid være sammen med 
deg når du er her. 
 
Du må være borte fra skolen noen dager i forbindelse med oppfølging med 
forskningsprosjektet.  
 

Hva skjer om du ikke deltar? 
Du trenger ikke delta i studien hvis du ikke vil.  Du og dine foreldre kan bestemme 
hva som er best for deg. Du kan si ja nå, og ombestemme deg senere. Ingen blir sint 
på deg eller foreldrene dine om dere ombestemmer dere. Du kan spørre oss om alt 
du ønsker å vite om studien.   
 

Hvem står bak undersøkelsen? 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Universitetssykehuset Nord-
Norge i Tromsø er ansvarlig for undersøkelsen.  
Prosjektleder og ansvarlig for undersøkelsen er lege Siv Kvernmo. 
 

Har du spørsmål, kan du og dine foreldre ta kontakt med:  
Prosjektleder: Dr. Siv Kvernmo telefon 777 55 725 – siv.kvernmo@uit.no eller 
Gjennomføringsansvarlig: Dr. Judeson Joseph telefon 777 55 705 
judeson.joseph@unn.no 
 


