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ART IKKEL

Siste nytt til deg som er med i NorFlu
Publisert 19.11.2012 Oppdatert 29.06.2021

Her finner du det siste, samt tidligere, nyhetsbrev i NorFlu.

yhetsbrev NorFlu, juni 2021Siste nytt: n

God sommer. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Hvor lenge skal vi sende ut spørreskjemaer om korona?

Vi kommer til å sende ut korte spørreskjema annenhver uke i sommer, men
uten påminnelse. 
På grunn av ferieavvikling får vi dessverre ikke registrert eventuelle
avmeldinger av koronaskjemaene før etter sommerferien. Hvis du har sendt en
avmelding til  og likevel mottar et koronaskjema, vennligst se
bort fra dette.

norflu@fhi.no

Til høsten ønsker vi å redusere hyppigheten på skjemaene. Det er derimot
usikkert hvor lenge vi vil fortsette med spørreskjemaene, siden dette er
avhengig av hvordan pandemien utvikler seg. Det er viktig å følge eventuelle
endringer i symptomer samt potensielle kort- eller langtidsbivirkninger av
vaksinene.

mailto:norflu@fhi.no
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Hvor lenge skal vi samle inn blodprøver?

Vi tar en pause i blodprøveinnsamlingen i Oslo nå i forbindelse med sommerferien, men vi planlegger å fortsette til høsten. Hvor lenge vi vil fortsette 
er avhengig av pandemien. Det kan også tenkes at noen av dere vil inviteres på nytt for å se på varighet av antistoffer. Hvis du har sendt inn et 
samtykke før sommeren, men ikke har fått tilsendt SMS med tidspunkt for blodprøvetaking, vil vi kontakte deg igjen til høsten.

For siste forskningsfunn i NorFlu, se her: Undersøkelser om forekomst av koronaviruset i Norge

Tusen takk for deltakelsen!

Vi setter stor pris på din deltakelse, men vi minner om at det er frivillig å delta. Du kan fortsatt delta i NorFlu-undersøkelsen, selv om du ikke svarer 
på koronaskjemaene.

God sommer! 

Hilsen oss i NorFlu

https://www.fhi.no/studier/prevalensundersokelser-korona/
sirh
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