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MoBa – rekruttering og datainnsamling  

• Foreldre rekruttert ved ultralyd uke 17–18   
• 114 500 barn, 93 500 mødre, 75 200 fedre 
• Født 1999–2009 

– Alder 6–16 år, gjennomsnitt 10 år  
 

• Kobling til Medisinsk fødselsregister 
• Spørreskjemaer i svangerskap og oppvekst 
• Blodprøver (DNA, plasma) – lagret i biobank 

– RNA-prøver fra barn (navlestreng) 
– Urinprøver fra mor 
– Melketenner fra barn 



MoBa – delstudier 

• Et stort antall pågående delstudier 

 

• Delstudie = alle studier/analyser som 
bygger på MoBas data/biologiske materiale   

 

• Noen delstudier har egen datainnsamling 

 

• Registerkoblinger – nasjonale helseregistre 

 



Delstudier av utviklingsforstyrrelser  
og nevrologisk sykdom  

 
• Autismestudien: The Autism Birth Cohort (ABC) study 

 
• Barneepilepsistudien: The Epilepsy in Young Children (EPYC) Study 

 
• CP-studien: MOBAND 

– MOBAND = Mothers and Babies in Norway and Denmark 
– Samarbeid mellom MoBa og Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) 

 
• ADHD-studie  

– ADHD i førskolealder – longitudinell studie 
– Registerkoblinger og gjennomgang av journaler 

 
• Språk og læringsstudien (SOL) 



Hvorfor er MoBa ideell for  
studier av slike tilstander? 

 
• MoBa har DNA fra familie-trioer 

– Genetiske årsaksfaktorer viktige 

 
• Prospektiv datainnsamling en stor fordel 

– Miljøbetingede risikofaktorer virker prenatalt eller perinatalt 
– Muliggjør studier av gen-miljø-interaksjon 

 
• Stor kohort nødvendig for tilstrekkelig statistisk styrke 

– (De fleste) tilstandene er relativt sjeldne 
– Registerkoblinger sikrer (nesten) komplett kasus-identifisering 

 
• Kan utføre studier på tvers av diagnosekategorier 

– Diagnoser ikke nødvendigvis gode utfallsvariabler 

 





Utviklingsforstyrrelser og nevrologisk 
sykdom – overlappende/felles vansker 

 
• Generell utvikling 
• Kommunikasjon og språk 
• Sosial interaksjon  
• Motorikk 
• Oppmerksomhet 
• Aktivitetsnivå 
• Atferd 
• Stemningsleie 
• Søvn 



ESSENCE 

• ESSENCE = Early Symptomatic Syndromes 
Eliciting Neurodevelopmental Examinations 

 

• Generelt:  
– Overlapp mellom tilstander – «komorbiditet» 

– Samme symptom kan opptre ved ulike tilstander 

– Sjelden vansker kun på ett område 

– Felles årsaker 



Pågående studier i MoBa:  
Felles vitenskapelige mål 

 
1. Identifisering: Finne alle tilfeller av tilstandene i 

MoBa 

 

2. Årsaker: Brukes MoBas data og biologiske 
materiale til å finne risikofaktorer og årsaker 

 

3. Forløp: Undersøke utviklingsforløp 
– Prognose og forløp for selve tilstanden 

– Andre aspekter ved utvikling 

 



The Norwegian Mother and 
Child Cohort (MoBa) 
 (114 500 children) 

Questionnaire-
based screening 

at age 3/5/7 

Referrals from 
parents and 

professionals 

Linkages to the 
Norwegian 

Patient Registry 

Autism diagnosis 

Clinical assessments 

Control group 

The Autism Birth 
Cohort (ABC) 

Study 

Record reviews 





Autismestudien (ABC-studien) 

 
• 742 tilfeller identifisert 

– 3-års-screening   56 
– 5-/7-årsskjemaer   19  
– Henvisninger   53 
– Kontroller       2 
– Norsk pasientregister (NPR)  612 

 
• Kasus-validering 

– 188 barn med autisme klinisk undersøkt 
– Journalgjennomgang for resterende 554 

 

• Autisme-prevalens 1,1% for barn ≥ 12 år 



Barneepilepsistudien 

 
• 895 potensielle tilfeller identifisert 

– NPR   840 
– Spørreskjemaer 55  
 

• Kasus-validering 
– Journalgjennomgang og telefonintervju 
– 593 tilfredsstilte diagnosekriteriene (PPV = 63%) 

 

• Kumulativ insidens 0,5%  



CP-studien (MOBAND) 

 

• Kasus-identifisering og –validering 
– Kobling – Cerebral parese-registeret i Norge 

– Kobling til NPR   journalgjennomgang 

 

• Resultater 
– 257 CP-tilfeller, CP-prevalens 0,22% 

– Danmark: 89 000 barn, 191 CP (prevalens 
0.21%) 

 

 

 



ADHD-studiene i MoBa 

• Den longitudinelle ADHD-studien 
– Spørreskjema-basert screening ved 3 års alder 

– Kliniske undersøkelser 

 

• Registerbasert ADHD-studie 
– Kobling MoBa–NPR 

– 1700 barn med ADHD-diagnoser 

– Kumulativ insidens 3,5% for barn ≥ 12 år 

– Journalgjennomgang i 2015–2016  

 



















MoBa: Plattform for genetiske studier 

• HARVEST: Bedre helse ved bruk av biobanker 
 

• MoBa: 33 000 deltagere (trioer) 
 

• Andre: HUNT, Tromsøundersøkelsen, HUSK 
(Hordaland) 
 

• Illumina HumanCoreExome BeadChip 
– 547 644 SNPs 

 
• Data tilgjengelige fra 2016  



Plasma-analyser, ABC-studien 
(Columbia University) 

 
• Proteomikk  

– Kartlegge proteiner og peptider (spore tilbake til opprinnelig 
protein) 

– Hormonbindende proteiner, markører for ernæringsstatus m.m. 

 
• Metabolomikk 

– Metabolske responser – genetisk regulert el. respons på infeksjon 

 
• Infeksjon og immunitet   

– Serologi, markører for immunrespons (cytokiner m.m.) 
 

• Miljøgifter 
– Organiske forbindelser, tungmetaller m.m.  



Takk for oppmerksomheten 


