Information till Skolbarn om ABIS (ABIS betyder Alla Barn i Sydöstra Sverige)

ABIS för barn som är 10-12 år

Hej!
I det här brevet berättar vi om ABIS-projektet. Det är en studie som omfattar 17.000
barn födda Sydöstra Sverige. Många i din klass, och kanske även du, deltar säkert
redan i studien. Genom studien vill vi förstå mer varför barn får diabetes, och också
hitta barn som har ökad risk att få sjukdomen diabetes.
Vi undrar om Du vill vara med i studien och svara på ett formulär med frågor om din
hälsa? Vi undrar också om vi kan få några av dina hårstrån (lägg dem då i den lilla
plastfickan på frågeformuläret). Om vi behöver, kan vi i framtiden använda hårstrån
för att mäta saker i kroppen.
Vi hoppas att du kan besvara frågeformuläret under en lektion i skolan. Givetvis är
det frivilligt att svara på frågorna, och du ska inte delta om dina föräldrar meddelar
att de inte vill. Frågeformulären samlas ihop i klassen och skickas från skolan till oss.
Att vara med är helt frivilligt.

Vill du veta mer om ABIS-studien?
Du kan dels mejla frågor till koordinator@abis-studien.se eller ringa oss på
telefon: 013-222435.
Vi har också gjort en kort film på 3 minuter där du kan få veta mer. För att se den går
du in på www.abis-studien.se och klickar på bilden nere till vänster. På hemsidan
finns också mycket annan information om ABIS och hur vi försöker ta reda på varför
barn får diabetes.

På nästa sida finns mer utförlig information .

Hur hela projektet är upplagt från början i sin helhet framgår också av nedanstående mer
omfattande information som rör hela ABIS-II-uppföljningen.
Vad är ABIS? - ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige) är en stor studie av 17.000 barn som
föddes i Östergötland, Småland, Blekinge, Öland mellan 1 oktober 1997 och 1 oktober 1999.
Föräldrarna till de barn som gick med har svarat på frågor om sin och din hälsa. Många barn
har också lämnat prover (blod, urin, avföring, hårstrån). Vi forskare arbetar med att
analysera dessa prover och de uppgifter som finns om miljön ex bostäder, matvanor,
infektioner, mediciner, vaccinationer.
Vi genomför ABISstudien för att vi ska kunna förstå varför diabetes hos barn, men även
allergier, är så vanligt i Sverige och dessutom blir allt vanligare. Diabetes hos barn är en
mycket allvarlig sjukdom som än så länge inte kan botas, utan kräver intensiv behandling
med flera sprutor insulin varenda dag, speciell mat, regelbundna blodprover etc. Det är
därför mycket viktigt att försöka förstå varför en del barn får diabetes och andra inte. Vet vi
det kan vi ta fram t ex vaccin och göra så att barn inte får diabetes. Det är också viktigt att
lära oss mer om allergier och andra sjukdomar där kroppens försvarssystem är inblandat för
att också där kunna hjälpa barn så att dom inte blir sjuka.
Om Du deltar i ABIS-2 – vad betyder det för dig?
Hittills har ABIS-studien följt barn till de är 8 med frågeformulär och provtagning. Nu
tillfrågas Du liksom alla barn födda i Östergötland, Småland, Blekinge och Öland under
perioden 1 okt 1997 - 1 okt 1999, om Du vill delta i uppföljningen (ABIS-2). Om Du deltar
innebär det att i 10-12-årsåldern och 14-årsåldern, så ber vi dig om att svara på frågor (om
ex mat, infektioner, läkemedel) och vi kan komma att be dig om prover (ev urin, en klick
avföring i ett provrör, några hårstrån i provrör och slutligen blodprov). Blodprovet är ett
stick i armen. Det kommer inte att kännas då du får bedövningssalva först. Varken
provtagning eller frågeformulär är farligt eller medför några risker. Allt som samlas in
förvaras på ett säkert sätt, så att ingen får tag i något som den inte har rätt till. Alla uppgifter
skyddas så att inget ska kunna spridas om något enskilt barn.
Det är helt frivilligt att vara med! Du måste inte ställa upp på alla delar, dvs du behöver
inte svara på alla frågor eller ta alla prover om du inte vill. Vill du inte vara med i ABIS-2
längre så kan du sluta precis när du vill.
Din Mamma och/eller Pappa får noggrann information om ABIS-2 och de ska också få ge sitt
samtycke till att du är med (dvs säga Ja).
Vill du eller Dina Föräldrar veta mer om ABIS-2?
Titta på ABIS hemsida (www.abis-studien.se), maila oss på koordinator@abis-studien.se eller
ring oss på telefon 013- 222435. Du kan också skriva till oss på adress: ABIS-studien, Avd för
Pediatrik. Hälsouniversitetet, 581 85 Linköping

