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Kjære NorFlu-deltaker! 

 

En undersøkelse for å forstå Koronapandemien 

I øyeblikket er Norge preget av pandemien som rammer hele verden. 

Omfattende tiltak er satt i gang for å hindre spredningen.  

Det er mye vi ikke vet om det nye koronaviruset ennå. For eksempel vet vi 

ikke nok om hva som gjør at noen lett blir smittet, eller hvorfor noen av de 

som er smittet utvikler alvorlig sykdom.  

Folkehelseinstituttet ønsker å kunne besvare slike spørsmål raskt ved hjelp av dere NorFlu-deltakere.  

Du vil derfor motta et spørreskjema som en lenke i en SMS i løpet av de nærmeste dagene. Det tar 

omtrent 5 minutter å svare på, og vi planlegger å sende skjemaet til deg hver 14. dag for å følge 

utbredelsen og sykdomsbyrden. Telefonnummeret vi bruker har vi fått oppgitt av 

Digitaliseringsdirektoratet (Difi). Det er frivillig å delta.   

 

Vi håper at du vil svare oss. Dere som er deltakere i NorFlu er i denne sammenhengen et helt unikt 

utsnitt av den norske befolkning. Dere har siden influensapandemien i 2009/2010 besvart mange 

spørreskjemaer og levert biologiske prøver. Under denne koronapandemien ønsker vi også å invitere 

enkelte av dere til prøvetaking senere.  

Dataene samles inn til Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo. 

Forskerne har ikke tilgang til personidentifiserbare data. Resultater fra 

spørreundersøkelsen vil inngå i overvåkningen av koronapandemien, og vil bli 

publisert på Folkehelseinstituttets hjemmesider og i nyhetsbrev. Dataene vil også 

bli brukt til forskning og på den måten bidra til økt forståelse.  

Når forskerne sammenstiller svarene fra denne undersøkelsen sammen med tidligere innsamlede 

NorFlu-data og biologisk materiale, kan vi svare på viktige spørsmål.  

Alle mødre i NorFlu vil motta en SMS med lenke til spørreskjemaet fra oss. Dere svarer kanskje også 

på andre skjemaer om koronavirus i regi av Folkehelseinstituttet eller andre institusjoner. Det er i så 

fall bare fint. De ulike initiativene supplerer hverandre i den viktige fasen vi nå er inne i. La oss 

sammen finne svarene vi leter etter.  

9-10- års skjemaet som vi tidligere har varslet om, vil sendes ut etter koronaskjemaet.  

Vi ønsker å benytte sjansen til å takke deg som er deltaker i NorFlu – du er viktig og vi trenger deg! 

Vennlig hilsen  

Camilla Stoltenberg (sign.)  

direktør, Folkehelseinstituttet 
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