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Effekt af moders depression, angst og stress under graviditeten på moderkage og barn 

– 5-års opfølgning af barnets udvikling 

Vi vil spørge, om du vil deltage i 5-års opfølgningen af det videnskabelige studie, som du deltog i 

for 5 år siden i forbindelse med din fødsel, sammen med næsten 300 andre kvinder der fødte på 

Rigshospitalet. 

For 5 år siden tog vi blodprøver fra dig og fra dit barns navlesnor, moderkageprøver, og indhentede 

oplysninger om fødselskarakteristika (såsom evt. igangsættelse eller fødsel med sugekop) og dit 

nyfødte barn (såsom vægt, længde, køn og APGAR score) fra dit fødselspartogram og din journal. 

Derudover udfyldte du et spørgeskema om dit oplevede stressniveau under graviditeten, 5-års 

opfølgning udføres af Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, 

Københavns Universitet. Undersøgelsen er initieret af lektor Line Mathiesen, som har ansvaret for 

undersøgelsen. 

Før du beslutter om du vil deltage, skal du fuldt ud forstå hvad projektet går ud på, og hvorfor vi 

gennemfører studiet. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt. Hvis du 

har brug for yderligere information om studiet, tilbyder vi en samtale hvor denne 

deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget. Hvis 

du beslutter dig for at deltage i studiet, vil du indgå samtykke ved at besvare samtykkeerklæring i 

starten af spørgeskemaundersøgelsen. Du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil 

deltage. Det er frivilligt at deltage i studiet.  

Formål med projektet 

En kvinde der oplever stress under sin graviditet kan påvirke sit ufødte barn. Det kan ske via 

ændringer i moderkagens evne til at omsætte og transportere de stoffer forbundet med stress som 

moderen producerer (kortisol og serotonin), således at barnet bliver udsat for moderens stressniveau 

i højere grad. Vi har ved projektets start undersøgt moderkagens funktion direkte.  

Da der er gået fem år siden projektets start (juli 2015), har vi nu mulighed for at undersøge om 

depression, angst og stress under graviditeten har langtidseffekter på børns udvikling. De effekter vi 

evt. kan finde er på befolkningsniveau, og vi forventer ikke, at det er effekter som er så store, at 

man kan mærke forskellen på det enkelte barn. 

Nytte ved projektet 

Studiet vil bidrage til at belyse stress under graviditet, effekten af denne på moderkagen, og hvilke 

effekter der kan være på barnets udvikling ved 5-års alder.  

Deltagelse er frivillig 

Lov om personoplysninger vil blive overholdt. 

Plan for projektet 
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5-års opfølgningen består i en online spørgeskemaundersøgelse omhandlende dig og dit barn. 

Spørgeskemaundersøgelsen tager ca 2 timer og indeholder i alt fem spørgeskemaer:  

1) Det første spørgeskema indeholder demografiske spørgsmål (uddannelse, ægteskabelig status, 

indkomst osv.), nogle spørgsmål angående amning, og få spørgsmål om berøring med coronakrisen.  

2) Det andet spørgeskema, ”Depression Anxiety Stress Scales (DASS)”, indeholder spørgsmål angående 

oplevet depression, angst og stress hos voksne. 

3) Det tredje spørgeskema, ”Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)”, omhandler børns styrker 

og svagheder.  

4) Det fjerde spørgeskema, ”The Preschool Anxiety Scale (PAS)”, indeholder spørgsmål omkring angst 

hos børn.  

5) Det femte spørgeskema, ”5-15 Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd”, 

omhandler spørgsmål angående børns udvikling og adfærd.  

De fem spørgeskemaer skal alle besvares af dig, barnets mor, og indebærer ikke dit barns 

deltagelse. Besvarelserne af spørgeskemaerne vil ikke blive benyttet klinisk, kun til forskning. Der 

vil ligeledes ikke blive kigget på de individuelle scorer hos barnet og besvarelserne vil udelukkende 

blive benyttet til at udregne gennemsnitsværdier og varians. 

Sådan deltager du:  

Gå ind på nedenstående linket til spørgeskemaundersøgelse tilsendt via mail eller brev. Data 

indsamles via Rambøll/SurveyXact. Når du kommer ind på linket, vil du blive bedt om at give dit 

samtykke til at deltage i 5-års opfølgningen. Der vil være information om, hvad samtykket 

indebærer inde på linket. Når du påbegynder besvarelsen, giver du samtidig dit informerede 

samtykke til at deltage i 5 års opfølgningen. 

Det er vigtigt at data på de deltagende børn bliver indrapporteret når børnene er samme alder, derfor 

skal spørgeskemaet helst besvares inden for den næste måned eller hurtigst muligt. 

Hvis du ikke ønsker at deltage må du meget gerne gå ind på linket og trykke ”Jeg ønsker ikke at 

deltage” enten i denne opfølgning eller i alle fremtidige opfølgninger, så slipper du for at modtage 

en påmindelse om deltagelse. 

Projektgruppe 

Lektor, Ph.d., Line Mathiesen, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhed, 

Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K 

Professor, Ph.d., Lisbeth E. Knudsen, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhed, 

Københavns Universitet 

Senior forsker, Ph.d., Kathrine Skak Madsen, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, 

MR-forskning, Hvidovre Hospital. 
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Oplysninger om økonomiske forhold 

Projektansvarlig Line Mathiesen har søgt fondsmidler til det initiale projekt på eget initiativ. 

Projektet er økonomisk støttet med 40.000$ af et legat til forskning i kvinders helbred kun ved 

metoder der ikke anvender forsøgsdyr (The American Fund for Alternatives to Animal Research 

(AFAAR)/ The New England Anti-Vivisection Society (NEAVS) Fellowship Grant for Alternatives 

to Animal Research in Women's Health and Sex Differences). Projektansvarlig Line Mathiesen har 

ingen anden tilknytning til støttegiver end tildeling af dette legat. Der er ingen eksterne fondsmidler 

til 5-årsopføgningen.  

Adgang til forsøgsresultater 

Dine resultater vil få en kode, så ingen andre end projektgruppen og studerende under deres 

vejledning kan identificere dem. Oplysninger om dit og dit barns helbredsforhold, og andre 

fortrolige oplysninger, som fremkommer i forbindelse med undersøgelsen, er underlagt 

tavshedspligt. Resultaterne vil blive brugt til bachelor- og specialerapporter, og publikation i 

videnskabelige anerkendte tidsskrifter, men vil naturligvis være uidentificerbare i forhold til den 

enkelte deltager. De samlede resultater vil også blive offentliggjort på vores hjemmeside: 

https://ifsv.ku.dk/placenta. 

Etisk godkendelse 

Undersøgelsen er ikke anmeldelsespligtig i forhold til de videnskabsetiske komiteer. Undersøgelsen 

er Undersøgelsen er registreret i Københavns Universitets fortegnelse over forskningsprojekter 

hvori der indgår persondata. 

Forsøgspersoners rettigheder 

Der henvises til Den Nationale Videnskabsetiske Komités folder ”Før du beslutter dig. Om at være 

forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg”, der er vedlagt. Du har til enhver tid ret til at tilgå 

og få rettet dine personoplysninger, ligesom du til enhver tid kan tilbagetrække din deltagelse ved at 

kontakte os på nedenstående mail. Alle besvarelser bliver krypteret og opbevaret i et sikkert system, 

hvor kun ovennævnte personer har adgang. Alle besvarelser bliver slettet, når projektet er afsluttet 

ved udgangen af 2025, med mindre vi anmoder om godkendelse til at forlænge projektet. Du kan 

læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder her: https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf. 

Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i 

studiet, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Hvis du vil 

vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte forsøgsleder: Lektor, PhD Line 

Mathiesen, lima@sund.ku.dk (35327657). 

Med venlig hilsen, på vegne af projektgruppen.  

 

Line Mathiesen 


