MoBa Hjernehelse – en pilot
Er du rask, nøyaktig eller god til å huske? Et utvalg deltakere i MoBa, og du er invitert til å delta i
MoBa Hjernehelse. Undersøkelsen er et samarbeid med NTNU og verktøyet som blir brukt
heter Memoro. Det er som alltid frivillig å delta.
Kontaktinformasjonen vi har kontaktet deg på, er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.
Lenken du mottar i SMS og på e-post er unik for deg.
Hensikten med oppgavene?
Vi ønsker å undersøke hjernens arbeidstempo og kapasitet ved ulike aldre og hvordan ferdigheter
endres over tid. Vi vil også se på hvordan ulike ferdigheter spiller på lag og hvordan hjernehelsen
påvirkes av kroppens øvrige helse. Under koronapandemien er det spesielt viktig å studere
om hjerneferdigheter påvirkes av virusinfeksjon.
Hva innebærer dette for deg?
• Oppgavene tar ca. 5-10 minutter å svare på og du kan velge om du vil løse oppgavene på
mobil eller om du vil løse oppgavene på en større skjerm ved hjelp av lenken du har mottatt på epost. Du skal kun gjøre oppgavene én gang.
• Oppgavene er en kombinasjon av ord, bilde- og tall-oppgaver. Vi vil be deg finne ut om noe
er likt eller ulikt eller løse en oppgave så raskt og nøyaktig som du klarer. Noen av oppgavene
krever at du bruker både oppmerksomhet, korttidsminne, hurtighet og impulskontroll.
Dette er ferdigheter du bruker i hverdagen.
• Det er viktig at du gjør ditt beste på alle oppgavene. Oppgavene er laget slik at ingen skal få
til alt. Instruksjoner vises på skjermen før start. Du kan ta en kort pause mellom to oppgaver. Hvis
nødvendig, kan du avslutte og gjøre oppgavene ferdig senere. Vi anbefaler likevel at du gjør
ferdig alt på en gang.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Det er inngått en databehandleravtale mellom MoBa (FHI) og Memoro (NTNU). Avidentifiserte
svardata vil bli midlertidig lagret i Memoro for å danne en kvalitetssikret datafil med testresultater
før dataene blir overført til MoBa. Memoro har ingen måte å finne ut hvem en besvarelse tilhører.
MoBa har koblingsnøkkel mellom løpenummer-id og person. Det lagres heller ikke informasjon om
for eksempel IP-adressen din.
Når data er overført fra Memoro til MoBas database vil koblingsnøkkelen slettes og data
i Memoro blir anonymisert og lagret for å inngå i normdatabasen. Dette er en database som
sammenligner innsamlet data opp mot en standard for alder, kjønn og utdanning for å sikre at
oppgavene fungerer godt.
Har du spørsmål?
• E-post: morfarbarn@fhi.no
• Telefon: 53 204040

Jeg har lest informasjonen over og samtykker til at data om meg samles inn til MoBa
ved hjelp av verktøyet Memoro
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