
Kapittel  A  -  Utdypende forklaring av hva studien 
innebærer 
 

Hvorfor gjøres studien? 
Forekomsten av smitte med flåttbårne mikrober og kroniske subjektive helseplager i Norge er 

ukjent, og betydningen av borreliose og andre flåttbårne sykdommer (skogflåttencefalitt, 

anaplasmose, bartonellose, rickettsiose) for folkehelsa er ukjent og mye diskutert. Det er 

særlig omdiskutert om eksponering for flåttbårne mikrober kan gi subjektive helseplager uten 

objektive tegn til påvirkning av organer i kroppen ved undersøkelse hos lege. Forskning på 

disse områdene etterlyses og derfor vil vi gjøre denne studien. 

 

Kriterier for deltakelse i studien 
Alle innbyggere i alderen 18-69 år folkeregistrert i Søgne kommune (ca 7300) inviteres til å 

delta. Søgne er et av de stedene i Norge med høyest forekomst av flått og flåttbårne 

sykdommer, derfor har vi valgt denne kommunen for vår studie. For at resultatene i størst 

mulig grad skal avspeile virkeligheten er det viktig at flest mulig deltar i studien. 

 

Hvordan gjennomføres studien? 
Studien gjennomføres som en spørreundersøkelse. Studiedeltakerne behøver ikke møte opp til 

intervju eller fysisk undersøkelse, men blir bedt om å svare på en internettbasert 

spørreundersøkelse. Studiedeltakerne blir også bedt om å levere en blodprøve for analyse av 

antistoffer mot flåttbårne mikrober. Personer som har vært eksponert for flåttbårne mikrober 

har som regel målbare antistoffer i blodet resten av livet (som et «arr» etter tidligere smitte – 

ikke som tegn på pågående infeksjon), derfor er det mulig å måle antistoffer uavhengig av 

smittetidspunkt. 

Når opplysningene og blodprøvesvarene er samlet inn vil studiepersonell gjøre statistiske 

analyser for å beregne forekomst av tidligere smitte med flåttbårne mikrober, forekomst og 

natur av subjektive helseplager, og mulige sammenhenger mellom disse. Senere kan det bli 

aktuelt å gjøre immunologiske og genetiske analyser av blodet. 

 

Når gjennomføres studien? 

Det planlegges å samle inn helseopplysninger og blodprøver fra juni 2015, analysere 

blodprøvene i løpet av 2016, og analysere og publisere resultater i løpet av 2017 og 2018. 

Tidsplan for eventuelle senere undersøkelser av lagrede helseopplysninger og blodprøver er 

avhengig av resultatene i de første undersøkelsene. 

 

Hva er studiedeltakernes ansvar? 
De som velger å delta i studien har ansvar for å gi så riktige og fullstendige opplysninger som 

mulig for at forskningen skal bli korrekt. 

 

Hva er studieledelsens ansvar? 
Studieledelsen har ansvar for å gjennomføre studien slik som lovet, for å beskytte 

helseopplysningene og prøvene fra deltakerne mot uautorisert innsyn, og for å meddele 

resultatene i medisinske tidsskrifter og andre aktuelle medier slik at de kommer til nytte. 

Studieledelsen har også ansvar for å varsle deltakerne hvis det på noe tidspunkt dukker opp 

blodprøvesvar som har betydning for deltakers helse og hvis ny informasjon blir tilgjengelig 

som kan påvirke deltakers villighet til å være med i studien. 

 


