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VIL DU VÆRE MED I EN UNDERSØKELSE?  

 

Vi vil hjelpe mennesker med utviklingshemming 

til å spise mat som er bra for kroppen 

og til å gå ned i vekt. 

 

 

Vi skal gjøre en undersøkelse i samlokaliserte boliger i Bærum kommune. 

 

Du bor i en samlokalisert bolig og 

derfor spør vi deg om du vil være med på undersøkelsen. 
 

HVA ER EN UNDERSØKELSE? 

 

En undersøkelse er når mange personer  

blir spurt om de samme spørsmålene. 

 Vi ønsker å vite hva du spiser og drikker. 

 Vi ønsker å veie deg. 

 Vi ønsker å måle hvor høy du er. 

 Vi ønsker å måle deg rundt magen. 

 Vi ønsker å ta blodprøve-stikk i fingeren din. 

 Vi ønsker å ta blodtrykket ditt. 

 
Alle disse undersøkelsene skal gjøres 3 ganger.  
 
Svarene fra undersøkelsene 
vil blir brukt til å lage en rapport  
som kalles en forsknings-rapport. 
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HVORFOR ER UNDERSØKELSEN VIKTIG? 

 

Når vi spiser og drikker skjer det noe i kroppen. 

Noe mat og drikke blir kroppen glad for og sterk av. 

Når vi spiser slik mat, 

holder vi oss friske lenger. 

 

Noe mat og drikke gjør kroppen slapp  

og trett. Da orker vi mindre  

og kan bli syke. 

 

Vi vil undersøke om størrelsen på tallerken og glass  

som du spiser og drikker av  

påvirker hvor mye du spiser og drikker.  

 

Vi vil også undersøke om kurs som handler om mat  

for deg og de som jobber der du bor  

gjør at du spiser mer mat som er bra for kroppen.  

 

Du skal fortsatt selv få bestemme hva du skal spise.  

 

HVA MÅ DU GJØRE? 

 

Både målingene av deg  

og kostholds-kursene vil forgå i boligen der du bor 

sammen med dem du kjenner. 

Kursene vil være 1 gang i måneden i 6 måneder.  
 

Før kursene begynner, etter 6 måneder og etter 12 måneder skal du  

 I 3 dager skrive ned alt du spiser og drikker 

og ta bilder av det med mobilen din. 

Hvis du ønsker kan du få hjelp med dette.  

 Svare på noen spørsmål om hvor ofte du spiser ulike typer mat. 

 La oss undersøke vekten din, ta blodprøve-stikk i fingeren din og  
måle blodtrykket ditt.  
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Dere som vil være med blir delt i to grupper. 
 
Den ene gruppen går på kurs først, 
og etter 6 måneder skal den andre gruppen gå på kurs.  
 
Det vil bli lodd-trekning om hvem som får gå på kurs først  
og hvem som må vente i 6 måneder.  
 
Vi ber om å få lese journalen din. 
Det er for å vite om det er noe vi bør ta hensyn til 
med deg og kroppen din. 
 
Du kan når som helst si at du ikke vil være med lenger. 

 

Det skjer ingenting om du ikke vil være med lenger. 

 

Det koster ingen penger å være med i undersøkelsen. 

 

FORDELER OG ULEMPER 

Det er lurt å måle og veie kroppen  

og finne ut hva du spiser 

 

Da forstår vi kroppen bedre, 

og vi kan gjøre noe hvis det trengs. 

 

Å gå på kurs gjør at du kan lære nye ting.  

 

Noen kan synes det dumt 

eller flaut å være med på alle undersøkelsene 

andre kan synes det tar lang tid 

og er kjedelig.  

 

Noen kan synes det er skummelt eller vondt  

å ta blodprøvestikk i fingeren 

eller å ta blodtrykk. 
 
Du kan få en bedøvelseskrem på fingeren din 
Som tar vekk smerten 
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Om du vil det. 
 
Du kan se hvordan vi gjør det på en annen, 
før vi gjør det på deg. 

 

HVA SKJER ETTER UNDERSØKELSEN? 

Det er bare de som jobber med undersøkelsen, 

som vet at du er med. 

 

Det er ingenting i rapporten vi skal skrive 

som forteller at du var med i undersøkelsen. 

 

Hvis du vil, 

kan du få se alt vi har finner ut om deg. 

 

Hvis du ikke vil at noe av det vi finner ut om deg  

skal være med i undersøkelsen, 

kan vi ta det bort. 

 

Det vi har funnet ut om deg, 

skal bare brukes til å lage forsknings-rapporten. 

 

DU BESTEMMER 

Du bestemmer selv om du vil være med i undersøkelsen. 

Hvis du vil være med, 

må du skrive navnet ditt på skjemaet under. 

 

Hvis du plutselig ikke vil være med lengre, 

Er det helt ok 

 

Noen ganger er ting vanskelig å forstå. 

Da må andre være med å bestemme. 

Da skal verge også skrive navnet sitt på skjemaet. 

Hvis du har noen spørsmål til undersøkelsen, 

kan du selv kontakte, 



Vedlegg 5. 

Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger. Lettlest versjon 2. 
   

 

 

eller be en du kjenner ta kontakt  

med en av de som jobber med undersøkelsen: 

 

 

HAR DU NOEN SPØRSMÅL? 

 
 Heidi Hesselberg, samlokaliserte boliger, Bærum kommune  

på e post: heidi.hesselberg@baerum.kommune.no  eller 
 

 Professor Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo på e-

post: s.o.kolset@medisin.uio.no  

eller telefon 22 85 13 83 eller 

 

 Doktorgradsstipendiat/ spesialrådgiver i ernæring Helen K. Røstad-Tollefsen, på e post: 

helen.tollefsen@baerum.kommune.no   

eller tlf. 99011566. 

 

Du kan lese mer om undersøkelsen i fullversjonen av samtykkeerklæringen: 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: «Kosthold for bedre helse for 

mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger. 

 

Med hilsen  
Professor Svein Olav Kolset  Ph.D stipendiat Helen K. Røstad-Tollefsen 
UiO, Avdeling for ernæringsvitenskap BK og UIO, Avdeling for ernæringsvitenskap 

 
 
 
 
Hvis du vil være med, 
må du skrive navnet ditt på neste ark.

mailto:heidi.hesselberg@baerum.kommune.no
mailto:s.o.kolset@medisin.uio.no
mailto:helen.tollefsen@baerum.kommune.no


Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger.  13.05.2019. Lettlest versjon.  

 

JEG VIL VÆRE MED I UNDERSØKELSEN: 

KOSTHOLD FOR BEDRE HELSE FOR MENNESKER MED 

UTVIKLINGSHEMMING I OMSORGSBOLIGER.  

 

Jeg har fått informasjon om undersøkelsen. 

 
Jeg forstår at jeg kan velge om jeg vil være med,  
eller ikke være med. 

 
Hvis jeg blir med, 
kan jeg når som helst si at jeg ikke vil være med lenger. 
Jeg trenger ikke å si hvorfor. 
 
Det skjer ingenting om jeg ikke vil være med lenger. 
 
 
 
Jeg vil være med i undersøkelsen: 

 

 

 

 

 

 (Dato og underskrift) 

 

 

 

 

 

(Eventuelt dato og verges underskrift) 

 

 


