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Baggrund for forsøget 
Bakterier findes overalt, i dyr, mennesker og i naturen. Tidligere blev bakterier opfattet som noget vi for 
enhver pris skulle undgå, fordi de var farlige og kunne forårsage sygdom. Derfor deles bakterier i dag, ofte 
op i gode og dårlige bakterier. De gode bakterier er dem der hjælper os til at fordøje vores mad så der 
produceres energi til kroppen. De laver også vigtige vitaminer (B-vitamin og K-vitamin) og holder 
slimhinden i tarmene sund så der ikke slipper bakterier gennem tarmvæggen og ind i blodbanen. De dårlige 
er fx dem der kan give halsbetændelse, mavesår eller diarré. Vi mennesker har typisk både gode og dårlige 
bakterier på samme tid uden, at det nødvendigvis skaber problemer. 

 
Tidligere tænkte man, at børn fødes sterile, - altså uden at have nogen form for bakterier i mave-tarm- 
systemet. I dag ved vi lidt mere om dette, men stadig ikke nok. Når børn er mere end 3 år gamle, har de en 
sammensætning af bakterier (mikrobiota) i tarmene, der svarer til en voksen person. Indtil 3-årsalderen vil 
børnenes tarm mikrobiota af flere årsager være anderledes og hos spædbørn er den endnu ikke fuldt udviklet 
- tværtimod. Et spædbarn har endnu ikke ”mødt” alle de hensigtsmæssige bakterier, som senere skal blive 
en naturlig del af barnets personlige mikrobiota både inden i og uden på kroppen. Spædbarnets tarm 
mikrobiota er derfor sårbar og let at påvirke både hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt. 

 
Kostvaner og levevis hos gravide kvinder har stor betydning for sammensætningen af deres egen tarm 
mikrobiota, men gravide kvinders kost og levevis påvirker også spædbørns tarm mikrobiota. Barnet møder 
forskellige typer af bakterier under fødslen, fra modermælken og det omgivende miljø (fx søskende, 
husdyr og hygiejne i hjemmet). Der findes forskellige typer af bakterier og en af de mest undersøgte er 
Bifido. Et sundt spædbarns tarm mikrobiota har inden for de første leveuger en overvægt af Bifido-
bakterier. Hvis der i stedet findes en overvægt af andre bakterietyper ser det ud som om, at barnets risiko 
for at udvikle immunologiske og metaboliske sygdomme (fx allergi, astma, eksem, diabetes og fedme) 
senere i livet øges. På denne baggrund er det nærliggende at undersøge, om det er muligt at tilføre de 
gavnlige Bifido-bakterier til spædbørns tarm mikrobiota. 
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Forsøgets formål 
At undersøge om det er muligt at påvirke udviklingen af spædbarnets Bifido- bakterier ved at anvende et 
kosttilskud. 

 
Primære formål: Tilstedeværelse af de tre anvendte bakterier i barnets afføring 
Sekundære formål: Infektion, feber, udslet og trivsel hos spædbarnet 

 

Forsøgets varighed 
Spædbarnet skal drikke et kosttilskud i fire uger. Interventionen starter indenfor barnets første levedøgn. Der 
er en opfølgningsperiode på to uger efter interventionen er stoppet. For den enkelte forsøgsperson varer 
forsøget 6 uger. Rekruttering gennem barnets mor påbegyndes maj 2021. Forsøget forventes afsluttet i 
december 2021 (sidste deltagers sidste besøg), og de sidste biologiske prøver analyseres inden udgangen af 
2023. 

 
Beskrivelse af produktet 
Til forsøget anvendes et dagligt kosttilskud der udleveres som to breve med hver 1 gram pulver. 
Kosttilskuddet indeholder tre bakterier: Bifidobacterium longum subsp. infantis DSM33361, Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis BB-12 og Lactocaseibacillus rhamnosus, LGG, DSM33156. Bakterierne har vist at 
have en forebyggende og behandlende effekt på kolik samt betændelse i mave-tarm systemet (NEC) hos for 
tidligt fødte børn.  

 
Det ene brev indeholder Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 og Lactocaseibacillus rhamnosus, 
LGG, DSM33156, og det andet brev indeholder Bifidobacterium longum subsp. infantis DSM33361. 
Pulveret, der skal opløses i 3 ml modermælk eller vand inden brug, indeholder samlet set mindst 1.1 
milliarder bakterie koloniseringsenheder (Colony Forming Unit/CFU). Kosttilskuddet er vegansk og 
glutenfrit, og indeholder sødestoffet maltodextrin. Produktet produceres af Chr. Hansen A/S, der er godkendt 
til fødevareproduktion. 

 
Forsøgets metode 
Alle forsøgspersoner, dvs. spædbarnet, vil få det samme produkt. Der er ingen kontrol gruppe. 

 
Antal af forsøgspersoner 
Der skal deltage 25 spædbørn og deres mødre i forsøget. Selvom det er barnet som modtager kosttilskuddet i 
dette forsøg, så rekrutteres de gravide kvinder (kommende mødre til forsøgspersonen) allerede i graviditeten 
og behandles som forsøgspersoner med de tilhørende rettigheder, da der også indhentes informationer om 
dem. 

 
In-/eksklusionskriterier 
Nyfødte der er tilknyttet Aarhus Universitetshospital (født hjemme eller på hospital) og: 

- fødes til termin (graviditetsuge 37-42) 
- har en fødselsvægt over 2500 gram 
- ikke har været udsat for stress eller infektion i forbindelse med fødslen 
- ikke er blevet overflyttet til neonatalafdelingen 

 
Gravide kvinder kan rekrutteres til forsøget hvis hun: 

- er over 18 år 
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- er gravid med ét barn 
- har en ukompliceret graviditet 
- ikke indtager lægemidler 
- planlægger at føde vaginalt 
- planlægger at amme sit barn 
- ikke indtager kosttilskud eller madvarer der indeholder probiotiske bakterier én uge op til 

fødselstermin og indtil forsøget slutter når barnet er 6 uger gammelt 

Undersøgelsesforløb 
Forsøget inkluderer fem besøg i familiens eget hjem (se Figur 1 og Tabel 1). Efter den gravide kvinde har 
afgivet skriftligt samtykke på egne vegne (eConsent 1) er screeningsbesøget (Besøg 1) det første ud af de 
fem besøg. Ved Besøg nr. 1 indhentes samtykke på barnets vegne til at deltage i forsøget, fra 
forældreretsindehavere (eConsent 2). Besøg i eget hjem tilbydes for at forebygge problemer med 
indhentning af data. Alle besøg er skønnet til at vare ca. én time. Da tiden omkring graviditet, fødsel og 
barsel kan være en sårbar periode, er der afsat ekstra tid, hvis familien har jordemoderfaglige spørgsmål til 
forskningsjordemoderen. Den gravide kvinde får udleveret en liste over madvarer der indeholder pre- og 
probiotiske bakterier. Der er gennem hele forsøgsperioden mulighed for uddybning af alt omkring forsøget 
via daglig telefonisk kontakt. Familien får udleveret en fysisk kalenderoversigt, der indeholder de skitserede 
besøg, adresse på forsøgsstedet, samt kontaktoplysninger til den daglige forsøgsansvarlige jordemoder.  
 

 
 

Figur 1 Oversigt over undersøgelsesforløb 
 
Biologisk materiale:  
Moren til forsøgspersonen (spædbarnet) skal indsamle vaginal podning, urin og afføringsprøve hos sig selv 
én gang i forbindelse med fødslen. Afføringsprøver fra spædbarnet og modermælksprøver skal indhentes fire 
gange i alt. Hvis det er praktisk og logistisk muligt vil forskningsjordemoderen indsamle biologiske prøver 
af fostervand, moderkage, navlesnor og navlesnorsblod én gang i forbindelse med fødslen. De biologiske 
prøver som indsamles på Aarhus Universitetshospital opbevares i forskningsfryser i aflåst medicinrum på 
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Fødegangen. De biologiske prøver som familien selv indhenter opbevares i familiens egen fryser ved minus 
18 grader. Prøverne indsamles når barnet er 6 uger (Besøg 5). 
 
Oplysninger om mor og barn: 
Løbende indsamles oplysninger om den gravide kvindes livsstil, graviditet, fødsel og barselsperiode, samt 
barnets trivsel enten i forbindelse med de skitserede hjemmebesøg (Tabel 1) eller fra den elektroniske patient 
journal (EPJ). Oplysningerne registreres af forskningsjordemoderen i eCRF.  
 
Dagbog:  
Spædbarnets forældre udfylder via et elektronisk link (ePRO), spørgsmål omkring spædbarnets trivsel og 
spisevaner. Spørgsmålene er daglige, ugentlige eller til besvarelse én gang. 

Tabel 1 Oversigt over forsøgets forløb der omhandler både mor og barn 
Besøg i eget hjem 1 2 3 4 5 
Barnets alder GA 36-

37 Fødsel Uge 2 Uge 4 Uge 6 

Udfyldelse af GDPR-blanket for at anvende 
kontaktoplysninger  

Før besøg 
1     

Informeret samtykke fra den gravide kvinde (eConsent 1) er 
underskrevet via link inden Besøg 1 

Før besøg 
1     

Gennemgang af in- og eksklusionskriterier  X     
Informeret samtykke på barnets vegne (eConsent 2) X     
Demografiske data (eCRF) X     
Sygehistorie (eCRF) X X X X X 
Gennemgang af samtidig lægemidler og kosttilskud (eCRF) X X X X X 
Højde, vægt, BMI (mor) (eCRF) X     
Spørgsmål vedrørende kost og livsstil (eCRF+ePRO) X X X X X 
Udlevering af prøveindsamlingskit (mor) X     
Selvindsamling af biologisk materiale fra mor (urin, vagina, 
afføring)  X    

Fostervand, moderkage, navlesnorsblod og navlesnorsprøve 
(ved jordemoder hvis muligt)  X    

Gennemgang af in- og eksklusionskriterier (barn)  X    
Barnets basislinje data: fødselsmåde, vægt, længde, 
hovedomfang (eCRF)  X    

Basislinje: Indsamling af barnets afføring og modermælk 
indenfor 24 timer efter fødslen  X    

Udlevering af kosttilskud  X    
Barnet drikker kosttilskud  Fra dag 0 til dag 28 
Udlevering af prøveindsamlingssæt (barnets afføring og 
modermælk)  X    

Prøveindsamling (barnets afføring og modermælk)  Dag 0 X X X 
Udfyldelse af Barnets dagbog (ePRO)  Fra dag 0 til dag 42 
Gennemgang af de indtastede oplysninger fra Barnets 
elektroniske dagbog  X X X X 

Barnets trivsel (vægt, længde, hovedomfang) (eCRF)     X 
Gennemgang af utilsigtede hændelser     X 
Returnering af ubrugte produkter     X 
Opfølgningssamtale X X X X X 
Mulighed for daglig kontakt med forskningsansvarlig 
jordemoder (mail/ mobil) X X X X X 

Forkortelser: GA; graviditetsalder, eCRF; elektronisk Case Report Form, ePRO; elektronisk Patient Reported Outcomes 
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Bivirkninger, risici og ulemper 
Der er ingen kendte bivirkninger af de tre anvendte probiotiske bakterier. De anvendes allerede til 
forebyggelse af kolik, samt tarmbetændelse (NEC) hos for tidligt fødte børn. Den elektroniske dagbog som 
forældrene udfylder indeholder oplysninger om barnets trivsel. Samtidig opfordres forældrene til at kontakte 
den forskningsansvarlige jordemoder hvis der opleves episoder hos barnet, som skønnes at være en 
bivirkning til kosttilskuddet. Ved tvivlstilfælde kontakter den forskningsansvarlige jordemoder, forsøgets 
medicinske specialist (forsøgsansvarlige). Hvis vi mod forventning opdager bivirkninger hos barnet som 
følge af kosttilskuddet, vil familierne der deltager i forsøget blive orienteret med det samme, og derefter 
tage stilling til det videre forløb. 

Der er ingen deciderede ulemper ved indtag af de tre bakterier. Dog skal kosttilskuddet opløses i lidt 
modermælk eller vand og drikkes inden 30 min. Dette vil for nogen synes lidt besværligt. For nogen vil det 
være grænseoverskridende, at skulle indsamle biologiske prøver fra vagina og afføring, men der er ingen 
risici forbundet med denne indsamling. 

 
Biologisk materiale 
Tabel 2 Oversigt over indsamlede prøver og indikation for opsamling 

 
 Forsøgsperson Prøve fra 

Indsamlingstidspunkt  

  

V
is

it 
1 

V
is

it 
2 

V
is

it 
3 

V
is

it 
4 

V
is

it 
5 

 

Pr
im
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r 

m
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kt
 Bif. infantis 

DSM33361, BB-12, 
LGG 

Spædbarn Afføring  X X X X Tilstedeværelse af produktet 

Se
ku

nd
æ

re
 

m
ål

ep
un

kt
er

 Total Bifidobacterium Spædbarn Afføring  X X X X Udvikling af mikrobiotaen 

Mave-tarm mikrobiota Spædbarn Afføring  X X X X Udvikling af mikrobiotaen 

Ex
pl

or
at

iv
e 

en
de

pu
nk

te
r 

Mikrobiota Mor Brystmælk  X X X X Overførsel af mikrobiota fra 
mor til foster 

Mikrobiota Mor Fostervand  X    Overførsel af mikrobiota fra 
mor til foster 

Mikrobiota Mor Moderkage  X    Overførsel af mikrobiota fra 
mor til foster 

Mikrobiota Spædbarn Navlesnor  X    Overførsel af mikrobiota fra 
mor til foster 

Mikrobiota Spædbarn Navlesnors 
blod 

 X    Overførsel af mikrobiota fra 
mor til foster 

Mikrobiota Mor Vagina  X    Overførsel af mikrobiota 
under fødsel fra mor til barn 

Mikrobiota Mor Urin  X    Overførsel af mikrobiota 
under fødsel fra mor til barn 

Mikrobiota Mor Afføring  X    Overførsel af mikrobiota 
under fødsel fra mor til barn 
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Forskningsbiobank 
Der oprettes en forskningsbiobank hos Chr. Hansen A/S, Hørsholm i forbindelse med forsøget. Alle 
biologiske prøver opbevares i udleveret opbevaringskasse i forsøgspersonernes private fryser ved 
mindst -18° C. I forbindelse med det afsluttende besøg 6 uger efter barnets fødsel (besøg 5) afhentes 
prøverne af Chr. Hansen A/S, som herefter opbevarer disse i aflåst rum indtil analyse. Alt biologisk 
materiale opbevares i -80° C fryser hos Chr. Hansen A/S og vil blive destrueret, når data er gjort op, 
senest ved udgangen af 2023. Oplysninger om forsøgsdeltagerne beskyttes efter lov om behandling af 
personoplysninger og Sundhedsloven. Samtlige data anonymiseres, og ID-koderne opbevares adskilt fra 
projektprotokollen. 
 
Analyser 
Detaljeret beskrivelse af de påtænkte statistiske analyser vil blive udførligt beskrevet i en statistisk 
analyseplan. 
 
Databeskyttelsesloven 
Alle oplysninger om forsøgspersonernes helbredsforhold, øvrige private forhold og andre fortrolige 
oplysninger som fremkommer i forbindelse med forskningsprojektet, er omfattet af tavshedspligt. 
Behandling af disse oplysninger, herunder oplysninger i biologiske prøver, samt opbevaring af 
personhenførbare data, sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt 
sundhedsloven. Forsøgspersonernes identitet vil gennem hele forsøget være kodet sammen med et 
forsøgsnummer, som kun kendes af forsøgsansvarlig. 
Al data lagres i CLIN-LINK, som er et dansk lagringssystem, der er valideret og overholder de 
gældende regler for arkivering af personhenførbare data. 
 
Økonomiske forhold 
Biovirksomheden Chr. Hansen A/S har taget initiativ til, og sponsorer hele forsøget. Det tilknyttede 
forskningspersonale har hverken personlige eller økonomiske interesser i biovirksomheden, men aflønnes 
efter vanlig overenskomst. Til dækning af aflønning af forskningspersonale og direkte udgifter i 
forbindelse med projektet, har Chr. Hansen A/S tildelt Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus 
Universitetshospital 745.000 DKK. Der gives intet vederlag til forsøgspersonerne. 

 
Rekruttering, information og tre samtykkeerklæringer 
Rekruttering: Allerede planlagt besøg i graviditetsuge 35 hos konsultationsjordemoder i Aarhus 
Jordemoderpraksis, Olof Palmes Allé 38, 8200 Aarhus N, hvor der i ankomstrummet og 
Forskningshallen findes plakater og postkort med kort information omkring forsøget, samt 
kontaktoplysninger til forskningsjordemoder Diana Høtoft. 

 
Den første kontakt: Kvinderne informeres af deres konsultationsjordemoder, om at forskningsjordemoderen 
sidder i rum nr. X (Forskningshallen). Hvis kvinden ønsker at høre mere om forsøget kan hun gå derhen med 
det samme og modtage mundtlig information om forsøget (eller/og få udleveret et postkort med kort 
information omkring forsøget, samt kontaktoplysninger på forskningsjordemoder til senere henvendelse). 

 
Mundtlig information og skriftligt samtykke til kontakt ved ønske om deltagelse: I rum X kan den mundtlige 
information omkring forsøget foregå uforstyrret. Kvinden og evt partner gøres opmærksom på retten til en 
bisidder, samt betænkningstid inden de beslutter sig for at deltage i forsøget og eventuelt afgiver sit 
samtykke. Der er mulighed for at stille yderligere spørgsmål om forsøget. Hvis den gravide kvinde efter 
denne samtale er interesseret i at deltage udleveres den skriftlige deltagerinformation omkring forsøget, 
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”Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”, samt link og opfordring til at 
læse ”Før du beslutter dig, om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg”. Kontaktinformation 
til forskningsjordemoderen medgives og kvinden opfordres til at ringe, hvis hun ønsker at deltage. Kvinden 
informeres om, at et mundtligt samtykke i telefonen ikke er nok til, at vi må sende det samtykke der 
omhandler selve projektet (eConsent 1), og derfor i henhold til databeskyttelsesloven er brug for et skriftligt 
samtykke til denne kontakt inden hun går ud af rummet (GDPR form). GDPR formen udfyldes og 
underskrives ved at kvinden scanner en QR-kode med sin mobil. Den signerede GDPR form arkiveres 
elektronisk i henhold til GDPR og GCP i CLIN-LINK. 

 
Hvis kvinden kontakter forskningsjordemoderen med ønsket om at deltage i forsøget, og GDPR form er 
underskrevet ved graviditetsbesøg i uge 35, præscreenes kvinden i telefonen. Hvis det vurderes at den gravide 
kvinde kan deltage sendes et link til samtykkeerklæring omkring deltagelse på egne vegne (eConsent 1) og 
der aftales hjemmebesøg i graviditetsuge 37 (Besøg 1). Ved Besøg 1, gives mundtlig og skriftlig information 
til forældreretsindehavere omkring forsøgets betydning for barnet, samt link til samtykke fra 
forældreretsindehavere på barnets vegne (eConsent 2) via SMS og/eller e-mail. Når samtykke fra 
forældreretsindehavere er registreret inkluderes det ufødte barn i forsøget. Der vil ikke blive foretaget nogen 
projektrelaterede opgaver på den gravide kvinde før samtykkeerklæringen (eConsent 1) er underskrevet og 
udleveret. Der vil ikke blive foretaget nogen projektrelaterede opgaver på barnet før samtykkeerklæring er 
underskrevet af - og udleveret til forældreretsindehavere (eConsent 2). 

 
Figur 2. Indhentelse af informeret samtykke. 
 
Offentliggørelse af forsøgsresultater 
Både positive, negative og inkonklusive resultater fra forsøget offentliggøres via www.clinicaltrials.gov hvor 
forsøget også registreres inden igangsætning. Ved offentliggørelse vil forsøgsdeltagernes identitet ikke blive 
afsløret. 

 
Videnskabsetisk redegørelse 
Forsøget udføres i overensstemmelse med Helsinki deklarationen og God Klinisk Praksis. Forældre til 
forsøgspersonen informeres både mundtligt og skriftligt om forsøget. Inden der udføres nogen 
forsøgsrelaterede opgaver eller intervention med kosttilskuddet har forældrene givet samtykke til 

http://www.clinicaltrials.gov/
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deltagelse. Forsøget igangsættes ikke før der er opnået godkendelse fra Videnskabsetisk Komité, region 
Midtjylland. For at finde ud af om det er muligt at optimere barnets tarm mikrobiota, er det essentielt, at 
det netop er barnet der er forsøgsperson i dette forsøg. 

 
Dette forsøg bidrager til forskning inden for spædbørns tarm mikrobiota. Resultaterne fra dette forsøg kan 
have afgørende betydning for fremtidig forskning, fordi det giver os viden om muligheden for at optimere 
spædbørns tarm mikrobiota, ved at øge tilstedeværelsen af vigtige Bifido-bakterier. For den enkelte 
forsøgsperson garanteres ingen positive effekter af bakterierne som anvendes i dette forsøg. Det er 
forskergruppens forhåbning at bakterierne fra Bifido-familien kan påvirke spædbarnets immunforsvar 
positivt på kort og lang sigt.  

 
Probiotika er det overordnede navn for kosttilskud der indeholder sundhedsskabende bakterier, som i 
videnskabelige forsøg med mennesker, har vist en effekt på fysiologiske problemer eller sygdomme. 
Biovirksomheden Chr. Hansen A/S udvikler bakterier der kan anvendes i kosttilskud eller i madvarer. Hvis 
nærværende forsøg genfinder de anvendte bakterier hos spædbørnene, kan fremtidige randomiserede forsøg 
rette fokus direkte på forebyggelse af specifikke immunologiske og metaboliske sygdomme, fx allergi, 
eksem, astma, fedme og diabetes. 
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