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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Validering av selvrapportert cøliaki
(2012/418)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
I Tromsøundersøkelse 6 var det et spørsmål om deltagerne hadde fått påvist cøliaki. Dette var
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formulert som følger: "Har du fått diagnosen cøliaki på bakgrunn av en vevsprøve fra tynntarmen
tatt under en undersøkelse der du svelget en slange (gastroskopi)." Antallet som svart ja på dette
var 218 som utgjør 1.7% av deltagerne. Dette var et påfallende høyt tall og prosjektet skulle
derfor validere denne selvrapporterte forekomsten mot opplysning i sykehusjournal.
Det viste seg da at cøliakidiagnosen bare ble bekreftet hos 48 personer.
Det er usikkert hvorfor såpass mange svarte ja på dette spørsmålet uten at de hadde fått påvist
cøliaki. Det er et krav for diagnosen cøliaki at det er gjort gastroskopi med vevsprøvetaking og
dette er grunnen til at gjennomført gastroskopi var tatt med i spørsmålet. Imidlertid er
sykdomsnavnet cøliaki kanskje ikke så allment kjent i befolkningen. Det er mulig mange av de
som svarte ja, vektla mest den siste del av spørsmålet som handlet om det å ha vært til
gastroskopi.
Prosjektet har bidratt til mere kunnskap om usikkerhet knyttet til utforming av spørsmål i
spørreskjema der målet er få informasjon om forekomsten av en sykdom.
Resultatet vil inngå i en planlagt publikasjon om forekomst av cøliaki.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Prosjektet ble gjennomført som planlagt med en del forlenget prosjektperiode
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4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK
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