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Forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt: 

“Akondroplasi-studien” 

- En kartlegging av helseutfordringer, medisinske komplikasjoner og 

helsetjenestetilbud til voksne med akondroplasi  

 
Hvorfor? 

TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) er en del av Sunnaas sykehus og 

Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser (NKSD). TRS har kompetanse-

senteransvar for akondroplasi. En av våre oppgaver er å medvirke til at personer med 

akondroplasi skal få et best mulig helsetjenestetilbud og gode faglige råd i alle livsfaser.  

En forutsetning for dette er god og sikker kunnskap, både om helsemessige forhold, 

forekomst og alvorlighetsgrad av medisinske plager og andre utfordringer. I dag er det 

store mangler i denne kunnskapen, særlig når det gjelder voksne. 

 

I samarbeid med Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK) vil TRS derfor 

gjennomføre en studie med deltagere fra 16 år og eldre der hovedformålet er å kartlegge 

helsemessige forhold hos voksne ved akondroplasi. Vi ønsker også å se på utfordringer 

knyttet til å etablere familie, utdanning, arbeid, daglige aktiviteter, smerter, slitenhet, 

fysisk kapasitet og aktivitetsvaner og helsetjenestetilbud.  

 

Er du interessert i å delta?  

 
Hva innebærer det å delta? 

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Dette vil foregå i form av 

en helseundersøkelse på Sunnaas sykehus over 2,5 dag med 2 overnattinger. Her vil vi ta 

opp sykehistorie, be deg fylle ut noen spørreskjema, og gjøre alle de kliniske 

undersøkelsene. Dataene vi samler inn vil vi be om samtykke til å bruke til videre 

forskning. 
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Studien består av en hoveddel og en valgfri tilleggsdel.   
 
1. Hovedstudien: Akondroplasi-studien – hva ønsker vi å undersøke? 

Du vil ha en samtale med overlege Svein Fredwall om helsemessige og medisinske 

forhold og om helsetjenestetilbudet du mottar i dag.  I tillegg vil vi be deg fylle ut 

spørreskjema om familie, utdanning, arbeid, slitenhet, søvn og tannhelse. 

Det vil bli gjort en medisinsk undersøkelse som inkluderer:  

 Blodtrykk, puls, lytte på hjertet 

 Undersøkelse av ledd, rygg (skjevstillinger) og nevrologiske forhold, bl.a 

symptomer på spinal stenose (trange forhold i ryggmargskanalen) 

 Kroppsmål som høyde, hodeomkrets, armspenn og vekt 

 Spørsmål om daglige aktiviteter (ADL) og måling av håndstyrke (ved 

ergoterapeut Unni Steen, TRS) 

 Blodprøver som måler kolesterol og fettstoffer i blod, blodsukker, lever- og nyre-

prøver, stoffskifte og D-vitamin 

 Blodprøve til analyse på FGFR3-genet for å bekrefte diagnosen akondroplasi 

 Urinprøve som måler proteiner (mikroalbumin) i urin 

 Elektrokardiogram (EKG) 

 Søvnregistrering ved hjelp av et bærbart søvnregistreringsapparat som du skal ha 

på deg om natten (en slange i ytre del av nesen og et belte rundt brystkassen) 

 Hørsels-undersøkelse ved Lovisenberg sykehus (transport vil bli ordnet) 

 Henvisning til MR av ryggen for de som har symptomer og funn på spinal stenose 

(du vil bli henvist til undersøkelse på lokalt sykehus etter at du kommer hjem) 

 

2. Tilleggs-studie om kroppssammensetning og CT av bihuler (inntil 20 

deltakere) 

Inntil 20 deltakerne vil få tilbud om være med i en tilleggs-studie om 

kroppssammensetning og undersøkelse av bihuler. Vi rekrutterer fortløpende de 20 

første som melder seg. Undersøkelsene tar ca 30 minutter, og gjøres på Ullevål sykehus i 

tilknytning til oppholdet på Sunnaas.  Det skal gjøres MR av magen for å undersøke på 
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fettinnhold og kroppssammensetning, og CT av bihuler/ mellomansikt for se på 

ansiktsanatomi og plassforhold.  TRS vil sørge for transport til Ullevål for disse 

undersøkelsene. 

 

Praktisk gjennomføring 

Oppholdet varer i 2,5 dag med 2 overnattinger på Sunnaas Sykehus. For deltakere som 

bor utenfor Oslo-området, vil alle undersøkelsene (bortsett fra evnt MR av ryggen som 

gjøres på ditt lokalsykehus), gjøres i tilknytning til oppholdet. Det koster ingen ting å 

delta. Utgifter til reise vil bli dekket etter søknad til Pasientreiser på vanlig måte som ved 

sykehusopphold. 

  

Mulige fordeler og ulemper for deg ved å delta 

Fordeler: Du vil få en grundig gjennomgang og undersøkelse av medisinske forhold 

knyttet til akondroplasi. Du vil også bidra til å øke den generelle kunnskapen om voksne 

med akondroplasi og grunnlaget for kunne gi bedre faglige råd.  

Ulemper er tiden som går med til oppholdet og undersøkelsene. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet over. Du har 

rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og til å få korrigert 

eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.  Alle opplysningene vil bli behandlet 

uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode 

knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste.  Det vil ikke være mulig å 

identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.  Prosjektleder har ansvar 

for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir behandlet 

på en sikker måte.  Forskningsdataene vil bli slettet senest innen 1.mars 2027.  

 

Hva skjer med prøver som blir tatt av deg?  

Blodprøven som tas av deg til gentest på FGFR3-genet vil bli lagret i den diagnostiske 

biobanken ved avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus. Den vil 

kun bli analysert for genfeil i FGFR-3-genet for å bekrefte diagnosen akondroplasi, og vil 

ikke bli brukt til andre gen-analyser. Øvrige blodprøver og urinprøve vil ikke bli lagret. 
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Deltakelse er frivillig og det er lov å ombestemme seg  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn 

trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for tilbudet du får fra TRS eller de 

andre sykehusene som deltar i studien.  Innsamlede journalopplysninger er vi pliktige til 

å oppbevare i journalen din, men om du trekker deg underveis, vil opplysningene ikke bli 

brukt til forskning, med mindre de allerede er inngått i analyser eller brukt i 

vitenskapelige publikasjoner.  Prosjektet går inn under pasientskadeloven på linje med 

et vanlig sykehusopphold. 

 

Samtykke 

Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side og 

sender denne i vedlagte konvolutt. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe eller 

trenger mer informasjon. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Svein O. Fredwall                                         Grethe Månum        

Overlege, doktorgradskandidat                                      Medisinsk fagsjef, 1.amanuensis UIO 

TRS Kompetansesenter for sjeldne                               Hovedveileder, prosjektleder                               

diagnoser, Sunnaas Sykehus HF                                    Sunnaas Sykehus HF    

Tlf 66 96 90 00/ 480 01 038                                           Tlf 66 96 90 00      

                                                                                               Epost: Grethe.Manum@sunnaas.no          
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Samtykke til deltakelse i  
«Akondroplasi-studien»  

 
 

__________________  ______________________ 
Fornavn     Etternavn  
 
 
 
 

Fødselsdato:     Dag  _____              Måned ______          År _______ 
 
 
 

          Jeg er villig til å delta i Akondroplasi-studien (hovedstudien)  

 
 

              Jeg ønsker også å delta i tilleggs-studien om kroppssammensetning (MR)  
              og CT av bihulene (NB: de 20 første som melder seg)  
 
 

Jeg er klar over at dataene vil bli benyttet anonymt videre i forskning som beskrevet. 
 
 
Jeg kan kontaktes på telefon: __________________________ 
 
 

Jeg er klar over at jeg til enhver tid kan trekke meg fra undersøkelsene. 

 
 
 
Dato:________________   Sted:_____________________________ 
 
 
 
Underskrift:______________________________________________ 
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