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Projekt
Projektejere:

Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen
Odense Universitetshospital,
Forskningsenhed

H.C.

Andersen
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HCA
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På vegne af Odense Børnekohorte
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Formål:

At skaffe ny viden om børns sundhed, sygdom og om forebyggelse af visse
sygdomme hos børn.

Lokalitet:

Projektet foregår i Odense Kommune

Varighed:

Projektstart 1/1 2010
Foreløbig længde 1/1 2031

Budget:

Årligt budget ca. 3,4 mio. kr.

Projektet støttes af: Odense Kommune, OPEN (Odense Patient data Exploratory Network),
Psykiatrien i Region Syddanmark samt Odense Universitetshospital.
Der er opnået støtte fra flg. Fonde/puljer: Region Syddanmarks Tværgående Forskningspulje,
Sygekassernes HelseFond, Ronald McDonald BørneFond, Ingeniør K.A. Rohde og Hustrus Legat,
Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond, Direktør Jacob Madsen og hustru
Olga Madsens Fond samt OUHs Forskningspulje.
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Lægmandsresumé
Odense Børnekohorte – et projekt om børns sundhed
Hvad vil vi gøre?
Projektet ”Odense Børnekohorte” følger ca. 2.550 børn som en kohorte fra fosterstadiet til de fylder 18
år. En kohorte betyder at man følger en bestemt gruppe mennesker, i dette tilfælde børn, over en
periode.
Alle kvinder, der er bosat i Odense Kommune, og som er blevet gravide i perioden mellem d. 1. januar
2010 og 31. december 2012, er blevet inviteret til at deltage i projektet.
Formålet med projektet er at skaffe ny viden om børns sundhed og sygdom og om, hvordan vi bedst
forebygger visse sygdomme hos børn. For selvom de fleste børn har det godt, er nogle børns
barndom præget af sygdom og uhensigtsmæssige livsstilspåvirkninger. Dette projekt skal skaffe ny
viden og dermed komme fremtidens børn til gavn – både i Danmark og i udlandet.
Odense Børnekohorte er et initiativ, som Odense Kommune, Odense Universitetshospital og
Syddansk Universitet står bag.
Hvad er vores formål?
Formålet er ved hjælp af fire fremtidige fødselsårgange at finde sociale, miljømæssige og arvelige
faktorer, der fremmer sundhed eller modsat forårsager mistrivsel, somatisk og psykisk sygdom. Mere
detaljeret at:
1 få præcise, validerede mål for allerede kendte risikofaktorer for livsstilssygdomme, der kan
bruges konkret til intervention og forebyggelse
2 undersøge og finde nye årsager i det fysiske, kemiske, psykiske og sociale miljø af betydning
for senere mistrivsel og sygdom
3 formidle den opnåede viden, så den kan anvendes i samfundet.
Hvorfor skal vi gøre det?
En børnekohorte er nødvendig for tidlig opsporing af risikofamilier, så nødvendige, forebyggende tiltag
kan igangsættes. Mht. udvælgelse af børn og unge med risikoadfærd, er der f.eks. god
overensstemmelse mellem børn med karies og bl.a. fedme. Der er behov for projekter, der i en tidlig
alder kan opspore børn og familier med risikoadfærd med henblik på tidlig forebyggende og
sundhedsfremmende indsats. Generelt kan kohorten være med til at afdække nye sammenhænge og
på den måde være retningsgivende for indsatser indenfor forebyggelse og sundhedsfremme.
Odense Børnekohorte adskiller sig fra andre forskningsprojekter ved at være et samarbejde mellem
den primære og sekundere sektor, dvs. mellem kommune og hospital/region. Dette giver mulighed for
at forskningsresultaterne kan omsættes til praktiske forebyggelsesindsatser i kommunalt regi, men
også mulighed for at koble sociale data med fysiske undersøgelser/analyser, hvormed knapt så
undersøgte sundhedsfelter/områder kan belyses. Særligt ligger kohorten vægt på de sociale data,
som Odense Kommune igennem eksempelvis sundhedsplejerskerne indsamler i børnenes første
leveår. OUH har fordele som et af landets største sygehuse, samlet på én matrikel. På OUH er
iværksat et register (Odense Patient data Exploratory Network, OPEN) med indsamling af data og
biologisk materialer fra en lang række afdelinger og forskningsenheder. En koordinering af de to
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databaser (OPEN og Odense Børnekohorte) vil på sigt skabe en uvurderlig synergieffekt. På den måde vil Odense Børnekohorte nu og på sigt gavne forskning og blive retningsgivende
for kommunens arbejde med børn, unge og familier.
Odense Kommunes befolkningssammensætning med omkring 10 % med anden etnisk baggrund,
giver endvidere mulighed for bl.a. at finde prædiktorer for bl.a. fedme- og sprogudvikling hos de
etniske grupper og på den måde optimere forebyggelsesindsatserne, et område som er mangelfuldt
belyst i dag blandt andet pga. den svære rekruttering af de etniske grupper.
Hvordan skal vi gøre det?
Der vil blive indsamlet data fra fire årgange graviditeter og fødsler i Odense Kommune svarende til ca.
2.500 nyfødte børn født i et tilsvarende antal familier.
I graviditeten vil der blive indsamlet oplysninger om social status (uddannelse, alder, etnisk status,
boligforhold, antal søskende), moderens fysiske data og levevis (vægt, højde, graviditetsvægt, IVF,
medicin, diabetes og anden sygdom), faderens data og levevis (alder, arbejde, røg, alkohol, medicin),
samt andre faktorer (f.eks. sol, miljøgifte), og blodprøver fra begge forældre eller alternativt kun
hårprøver fra fædrene.
Under fødslen ønskes biologisk materiale (navlesnorsblod og navlesnorsvæv mhp. arvelige faktorer,
immunologiske forhold og miljøgifte), vitaminstatus (især vitamin D) på mor og barn.
Herefter vil barnet blive fulgt i 18 år, hvor længden af amning, vækst, udvikling, sygdomme,
vaccinationer, psykisk trivsel, tandstatus, kost, skolegangsforløb, sports- og fritidsaktiviteter m.m. vil
blive registreret og sammenholdt med data fra børneundersøgelser og blodprøver.
Forventede resultater
1) Opsporing af risikobørn mht. til motion, kost, alkohol, rygning med henblik på forebyggelse.
2) Årsagssammenhænge mellem biologiske og kemiske stoffer, sygdomme og livsstil for
risikobørn jf.1
3) Fund af særlige helbredsproblemer hos børn fra etniske grupper (fødsel og i de første leveår)
samt undersøgelse af årsagerne (graviditetsbetinget sukkersyge, sociale forhold, Dvitaminmangel).
4) Belysning af sammenhæng mellem infektioner i barnealderen og særlige forhold omkring
graviditet, fødsel, sociale og miljømæssige forhold.
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Projektbeskrivelse
Indhold
Projektet ”Odense Børnekohorte” skal følge 2.500 børn fra fosterstadiet til de fylder 18 år. Alle kvinder,
der er bosat i Odense Kommune, og som er blevet gravide i perioden d. 1. januar 2010 og 31.
december 2012, inviteres til at deltage i projektet.
Formålet med projektet er at skaffe ny viden om børns sundhed og sygdom og om, hvordan vi bedst
forebygger visse sygdomme hos børn. For selvom de fleste børn har det godt, er nogle børns
barndom præget af sygdom og uhensigtsmæssige livsstilspåvirkninger. Dette projekt skal skaffe ny
viden og ved at både forskning (Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital) og kommunal
virkelighed (Odense Kommune) er med i projektet, stiles mod at forskningsresultater kan omsættes til
handleplaner. Dermed kommer kohortens viden fremtidens børn til gavn – både i Danmark og i
udlandet

Formål
Formålet er ved hjælp af en prospektiv fødselskohorte at finde sociale, miljømæssige og arvelige
faktorer, der fremmer sundhed eller modsat forårsager mistrivsel, somatisk og psykisk sygdom. Mere
detaljeret at:
 få præcise, validerede mål for allerede kendte risikofaktorer for livsstilssygdomme, der kan
bruges konkret til intervention og forebyggelse
 undersøge og finde nye årsager i det fysiske, kemiske, psykiske og sociale miljø af betydning
for senere mistrivsel og sygdom
 formidle den opnåede viden, så den kan anvendes i samfundet.

Baggrund
Med kommunalreformen har kommunerne fået ansvaret for den borgerrettede sundhedsfremme og
forebyggelse. Ansvaret overfor den patientrettede sygdomsforebyggelse er delt med regionen. Både
den borger- og patientrettede indsats indbefatter evidensbaseret forebyggelse og sundhedsfremme på
kort og på lang sigt. I Odense kommune findes en fælles sundhedspolitik med indsatser til
befolkningen bredt, men også til særligt udsatte befolkningsgrupper. Der er en fælles interesse mellem
kommune og region i at foretage sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Der er behov både for at
få information fra det kommunale system (borger-vinklen) og fra det regionale system
(patient/sygdoms-vinklen) og samkøre sundhedsdata med miljø- og økonomidata.
Danmark har en tradition for registerstudier og unikke muligheder for at studere store kohorter på
grund af de komplette registreringer af befolkningen f.eks. i CPR-registret. På børneområdet er der
generelt i de sidste 10-20 år skabt flere store kohorter. Den mest kendte er den nationale
fødselskohorte ”Bedre Sundhed for Mor og Barn”, hvor børnene i dag er 11-13 år gamle (3). I det
fynske område er udviklingen af hjertesygdom og lungesygdom blevet fulgt hos børn og unge i
Odense Skolebørnsundersøgelse og i European Youth Heart Study (EYHS) siden midten af 1980’erne
(4).
Desuden
findes
to
kohorter
for
undersøgelser
af
allergisk
sygdom.
Fødselskohorteundersøgelserne fra Odense for allergi (1985, 1998-99) indgår i et aktuelt europæisk
allergi-netværkssamarbejde, hvor data fra flere fødselskohorter fra hele Europa sammenkøres.
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Nyere forskning har vist, at mange sygdomme skyldes interaktion mellem
miljøfaktorer og genetiske faktorer. I de senere år er det desuden blevet tiltagende klart, at faktorer
allerede i graviditet og tidlig barnealder er af betydning for udvikling af sygdom, f.eks.
hjertekarsygdom, diabetes og allergi langt senere i livet (1,2). Prægningen i graviditeten og de første
leveår vil i de fleste tilfælde først kunne vurderes efter 10-20 års forløb, men der er klare tegn på
påvirkning fra livsstilsfaktorer som kost, motion, passiv rygning og miljøgifte samt infektioner i
barnealderen. Der er en tiltagende tendens til overvægt, fedme, ringe fysisk form og nedsat fysisk aktivitet hos danske børn og unge [1-15]. Endvidere er det konstateret, at børn fra mindre priveligerede
sociale lag har en tendens til at være mindre aktive bl.a. i forhold til aktiv transport, at de bliver
overvægtige og fede, samt at deres sandsynlighed for at blive normalvægtige igen er meget ringe
[16,17]. Det betyder, at ophobning (eng. ”clustering”) af risikofaktorer for livsstils-sygdomme som
hjerte-karsygdomme og type II diabetes også er blevet et begreb hos børn og unge [3,4,18-21].
Specielt fedme er i dag anerkendt som værende et stort problem blandt børn og unge [22-24], og
fedme har også været markant stigende hos danske skolebørn i de sidste 20 år [25,26]. I dag anslås
det, at 10-13 % af voksne danskere, og 2-7 % af børn og unge lider af fedme [24,27-29]. Den præcise
forekomst og udvikling i overvægt og fedme blandt danske børn er imidlertid uklar, primært fordi de
systematiske, landsdækkende, årlige skolehelbredsundersøgelser ophørte for 20 år siden. Data fra
københavnske skolebørn viser dog, at prævalensen i 2003 af overvægt er 14-21 % og fedme 3-5 %
[9]. Samtidig er der i dag viden om, at inaktive børn og unge har større risiko for at ophobe risiko
faktorer for type II diabetes og hjerte-karsygdomme [3,4]. Ved at øge den fysiske aktivitet blandt børn
kan det derfor forventes, at der bliver færre overvægtige og fede børn.
I de sidste tre årtier er der i Odense gennemført to prospektive fødselskohortestudier vedrørende
udvikling af allergiske sygdomme, dels med henblik på undersøgelse af faktorer, der prædikterer
allergiudvikling og dels med henblik på undersøgelse af validerede prævalenser af de allergiske
sygdomme i barnealderen (37-49). Undersøgelsesresultaterne har været med til at forbedre
evidensen vedr. diætetisk forebyggelse af allergiske sygdomme og er inkluderet i de gældende
danske og internationale rekommandationer for allergiforebyggelse. Endvidere har den sidste
fødselskohorte (fra 1998-1999) givet meget præcise data vedrørende prævalens af allergiske
sygdomme, som ikke længere synes at være stigende (34).

Materiale og metoder
Data vil blive indsamlet fra fire årgange graviditeter og fødsler i Odense Kommune svarende til ca.
2.500 nyfødte børn født i et tilsvarende antal familier. Følgende data indsamles:
I.








Graviditet
Social status, uddannelse, alder, etnisk status, boligforhold, antal søskende
Maternelle faktorer som moderens vægt, højde, graviditetsvægt, IVF, intensiv screening,
medicin (f.eks. antidepressiva), diabetes og anden sygdom
Maternelle sociale faktorer (alder, arbejde, røg, alkohol, medicin)
Paternelle faktorer (alder, arbejde, røg, alkohol, medicin)
Andre eksponeringsfaktorer f.eks. sol, miljøgifte
Sygdomme
Blodprøve fra begge forældre. Urinprøve fra moder og evt. hårprøve fra fader

Der udleveres spørgeskema i de gravides uge 10 og 28.
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II.


Fødsel
Biologisk materiale: navlesnorsblod og væv mhp. arvelige faktorer, immunologiske forhold og
miljøgifte, hårprøvefra barnet
 Vitaminstatus (især vitamin D) på mor og barn
 Data på fødselsmåde, forløb og komplikationer
 Barnets vægt, længde, gestationsalder (Apgar score m.v.)
 Neonatal sygdom hos barnet (sygdom, ernæring, medicin)
 Misdannelser
 Hørelse
III.
Spædbarnsalder (til 1 års alder)
 Ernæring inkl. Amning (modermælk)
 Forældre-barn kontakt
 Vækst og udvikling
 Sundhedsplejerske (Novax-data)
 Vaccinationer og børneundersøgelser
 Sygdom og læge-kontakter i øvrigt
 3 måneders alder: blodprøve, vækstdata, udvikling
I. Tidlig barnealder (1-3 år)
 Vækst og udvikling
 Pasningsforhold
 Sygefravær for børn og forældre
 Psykisk trivsel
 Vaccinationer og børneundersøgelser
 18 mdr. og 3 år: blodprøve
 Tandstatus
 Sygdom og læge - samt sygehus-kontakter
II. Førskolebørn (3-6 år)
 Vækst og udvikling
 Kost
 Skolemodenhedsvurdering (evt. PPR)
 Pasningsforhold
 Sygefravær for børn og forældre
 Psykisk trivsel, adfærdsvanskeligheder, ADHD
 Vaccinationer og børneundersøgelser
 5 år: blodprøve
 Tandstatus, tænder
 Sygdom og læge- samt sygehus-kontakter
III. Skolebørn (6-18 år)
 Indskolingsundersøgelse
 Skolegangens forløb (udtalelser, karakterer, mobning, specialklasse)
 Vækst og udvikling inkl. modenhed
 Kost
 Sport og fritidsaktiviteter samt fitness niveau
 Psykosocial udvikling og interaktion, netværk og livskvalitet
 Sygdom og læge- samt sygehus-kontakter
 Tandstatus, indsamling af mælketand
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Seksualitet
Alkohol, tobak, narkotika, kriminalitet
Udskolingsundersøgelsen
7, 9, 12, 15, 18 år: Blodprøve

Der udleveres spørgeskemaer fra barnets 3 måneder frem til det 18. år.

Kommunale bidrag og forventede resultater
Odense Kommune har særlige forudsætninger for at indgå i det tværsektorielle samarbejde omkring
Odense Børnekohorte pga. kommunens størrelse, ressourcer og komplethed m.h.t. social fordeling.
Odense Kommune bidrager til kohorten med en række sociale data på individniveau for både
forældre og børn, der indgår i kohorten. Kommunen har et Datawarehouse, som kan levere en bred
vifte af oplysninger, der tegner forældrenes socioøkonomiske status, dog undtaget
indkomstgrundlaget.
Op igennem alle børns liv registrerer kommunen en række oplysninger for den enkelte i
sundhedsplejen, dagtilbud til børn (1-6 år) og i skolen. Derudover sker der også en registrering af
børn, der får et specialpædagogisk tilbud.
Almenområdet:
I Odense Kommune anvender Sundhedsplejen det elektroniske journaliseringssystem Novax, hvoraf
relevante data som barnets vækst og sammensætningen af Sundhedsplejerske-tilbuddet i det første
leveår kan trækkes til kohorten. Når barnet er 1- 6 år og er i et kommunalt dagpasningstilbud
registreres dagtilbuddets karaktér (f.eks. vuggestue eller dagpleje) og særligt for Odense Kommune
findes en sygefraværsdatabase, hvor barnets årsager til (syge)fravær registreres. I skolealderen
registreres fravær og karakterer og ikke mindst en række helt nye data som indsamles systematisk på
alle børn via www.skolesundhed.dk fra 2011, når barnet er 6-7 år, 11, 13, 14 og 15 år. Disse data
spænder fra oplysninger om barnets kost, bevægelse, søvn, trivsel, psykosomatiske symptomer,
adfærdsproblemer til mere traditionelle oplysninger fra den kommunale sundhedstjeneste om
astma/allergi, syn, hørelse, højde, vægt og taljemål.
Specialområdet:
Der findes en række kommunale specialpædagogiske tilbud, hvor tilbuddets indhold og omfang
registreres på individniveau. Alle registreringer i kommunalt regi på både almen- og specialområdet
kan anvendes i sammenhæng med biologiske data for børn og forældre og giver mulighed for at
efterprøve hypoteser og undersøge felter, der ikke er mulighed for uden koblingen mellem de to
sektorer.
Nedenstående er eksempler på interessant viden for kommunale driftsområder, der kan efterprøves i
Odense Børnekohorte og være med til at klarlægge helt nye årsagssammenhænge.
 Hvordan oplever barnet at få en ADHD-diagnose og blive sat i medicinsk behandling?
 Er børn der passes i vuggestuer, mere syge end børn der passes i dagpleje.
 Er det stigmatiserende for et barn at modtage et specialpædagogisk tilbud i småbarnsalderen?
 Hvordan påvirker det barnets sundhed at far og/eller mor har modtaget en social foranstaltning
(f.eks. været anbragt uden for hjemmet)?
 Hvad er hyppigheden af og årsagen til motorisk usikkerhed blandt børn
Det er interessant at undersøge hvordan de kommunale børnemiljøer (institutioner, SFO´er, skoler) og
typer af tilbud indvirker på børns sundhed og trivsel. Resultaterne af denne type tværsektoriel
forskning i Odense Børnekohorte bliver retningsgivende for spørgsmålet om de indsatser, vi fokuserer
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på i dag, overhovedet er relevante i en forebyggelses- og
sundhedsfremmesammenhæng. Derudover kan resultaterne bruges både lokalt, nationalt og
internationalt med Odense Kommunes generelle karakteristika.
Odense Børnekohorte kommer til at give kommunerne mulighed for tidlig opsporing af risikofamilier og
deraf mulighed for at sætte tidligt ind med forebyggelsesindsatser på forskellige områder. Som et
særligt område i Odense Børnekohorte er der fokuseret på årsagssammenhænge i udvikling af ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
Projektet benytter de data, som allerede i graviditeten indsamles dels i form af biologisk materiale og
dels i form af spørgeskemaundersøgelser. Der spørges eksempelvis under graviditeten og i løbet af
barnets første leveår til moderen og faderens levevaner, herunder alkohol og tobaksforbrug. Disse
data samt oplysninger om amning, kost, kemikalier i miljøet m.m. kan sammenholdes med
graviditets/vandre- og fødselsjournaler, hvori fødselsvægt, gestationsalder, fødselskomplikationer
m.m. er oplyst.
Dermed stiler vi imod at Odense kommune og det kommunale system som sådan vil få adgang til et
redskab til opsporing af de børn, som allerede har udviklet diagnosen ADHD, men også mulighed for
at forebygge udviklingen af ADHD tidligt, helst allerede under graviditet og de første leveår.

Rekruttering (inklusions- og eksklusionskriterier)
Inklusion og særlig rekrutteringsindsats
Alle gravide i perioden mellem d. 1/1 2010 og 31/12 2012 med bopæl i Odense Kommune tilbydes at
være med i Odense Børnekohorte. Kriteriet er foruden den tidsbegrænsede periode og bopæl,
ligeledes at man forventer at føde på OUH.
For at så repræsentativ en del af den odenseanske befolkningsgruppe inkluderet, tilbydes der i
bydelene Vollsmose og Højstrup, som har en overrepræsentation af anden etniske beboere, en særlig
rekrutteringsstrategi. Der iværksættes ligeledes en særlig rekrutteringsstrategi for udsatte, sårbare og
unge gravide, som umiddelbart ikke har ressourcerne til at deltage i et forskningsprojekt.

Eksklusionskriterier:
Fraflytning fra kommunen inden fødsel. En fraflytning fra kommunen efter fødslen kan stadigvæk godt
betyde deltagelse i kohorten, da deltagerne får tilbud børneundersøgelserne samt spørgeskemaerne.
De sociale data fra kommunen udebliver dog.
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Forskningsplan
Forskningsforløb fra rekruttering af gravide til barnets 18. år

A. 1/1 2010 - 31/12 2012
Rekruttering af gravide
B. Indsamling af
data under
graviditeten
C. 1/8 2010 – 7/10
2013
Fødsler
D. 1/11 2010 – frem til 2031
Børneundersøgelser ved hhv.
3 mdr.
18 mdr.
3 år
5 år
7 år
9 år
12 år
15 år
18 år
Ad A
Alle kvinder med en nykonstanteret graviditet fra d. 1/1 2010 vil få tilbudt at indgå i kohorten.
Kvinderne får tilsendt skriftligt materiale om kohorten og vil på det obligatoriske informationsmøde
omkring scanningerne (nakkefold- og misdannelsesscanningerne) efterfølgende modtage mundtlig
information.
Hvis de gravide giver samtykke om deltagelse, får de tilbudt en blodprøve i kohorteregi. Der skal
afleveres en samtykkeerklæring fra mor, barnets biologiske far (hvis denne er kendt) samt fra begge
forældre på vegne af barnet inden inklusion i kohorten.
Ad B
I graviditetsforløbet indsamles i 10. og 28. graviditetsuge hhv. spørgeskemadata samt biologisk
materiale fra hhv. mor og biologisk far (jf. ”Materiale og metoder”, s. 7,1, Graviditet).
Ad C
Fra d. 1/8 2010 høstes ved fødsler navlesnorsblod, vævsprøve (navlesnor) samt hårprøve fra barnet.
Ad D
Fra barnets første år til det 18. år indkaldes det regelmæssigt (med 2-3 års intervaller) til
undersøgelser, herunder blodprøver samt højde/vægtmålinger (jf. Materiale og metode, s. 8).
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Forventede resultater







Identifikation af børn, der får for lidt motion, får uhensigtsmæssig kost, vokser op i familier med
alkoholmisbrug, vokser op i familier med rygning med henblik på intervention og forebyggelse.
Årsagssammenhænge mellem biologiske og kemiske indikatorer på sygdomme og livsstils- og
leve-vilkårsfaktorer for børn, der får for lidt motion, får uhensigtsmæssig kost, vokser op i familier
med rygning eller vokser op i familier med alkoholmisbrug og omsorgssvigt,
Identifikation af særlige helbredsproblemer hos børn fra etniske minoriteter samt udforskning af
årsagerne til sådanne (graviditetsbetinget diabetes, sociale forhold, D-vitaminmangel).
Belysning af sammenhæng mellem infektioner i barnealderen og særlige forhold omkring
graviditet, fødsel og sociale og miljømæssige forhold.
Undersøgelse af børns sprogudvikling i de første leveår, dels hos enkelt-sproget og dels hos fleresproget børn.
Undersøgelse af årsagssammenhænge for udvikling af ADHD og for indgribende
udviklingsforstyrrelser.

Etik
Forskningsprojektet vil anvende rutinemæssigt indsamlede kliniske data i en forskningsmæssig
sammenhæng samt forespørge familierne om ekstra undersøgelser. Genetisk materiale fra forældre
og børn vil blive undersøgt. Projektet skal følge Helsinki-deklaration II og forudsætter godkendelse af
Den Regionale Videnskabsetiske Komité og Datatilsynet.

Organisering
Strategisk Projektgruppe
Den strategiske Projektgruppe (SP) leder Børnekohorten.
Deltagere i den Strategiske Projektgruppe:
Odense Kommune:
Overlæge Susanne Buhl, Børne- og Unge Forvaltningen
Sundhedschef Sonja Serup Hansen
Syddansk Universitet:
Professor Tina Kold Jensen, Forskningsleder af Odense Børnekohorte, Miljømedicin
Professor Torben Barington, leder af OPEN, KIA
Odense Universitetshospital:
Direktør Peder Jest, formand
Ledende overjordemoder Anette Lund Frederiksen, Obstetrisk/Gynækologisk afd. D
Overlæge Arne Høst, H.C. Andersen Børnehospital
Projektkoordinator Henriette Boye Kyhl, Pædiatrisk Forskningsenhed
Psykiatrien i Region Syddanmark
Lægefaglig direktør Anders Meinert, Psykiatrien
Projekt Udvalget
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Projekt Udvalget (PU) skal være med til at sikre bedst mulige vilkår for
samarbejdspartnere i Odense Børnekohorte og deltagerne (forældre og børn). PU skal fagligt vurdere
indkomne forslag til delprojekter og egnethed til indsendelse til Den Videnskabsetiske Komité. De skal
tage stilling til rettigheder og ejerskab af data og diverse prøver, som indsamles i kohorten. PU indgår
aftaler med delprojekterne omkring hypoteser og gennemførsel af konkrete projekter.
PU skal endvidere sikre de forskellige samarbejdspartneres interesse i de enkelte delprojekter og
overordnet i kohorten, dvs. bygge bro mellem forskning og praksis.
I oversigten på figur 3, kan de forskellige grupper – og udvalgsplacering ses.

Figur 3. Organisationsdiagram
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