
Emne: Forespørsel om deltagelse i en tvillingstudie «Sosiale forhold og 

helse» 

Avsender: Folkehelseinstituttet  

 

Invitasjon til en tvillingstudie                                                         

 

Vil du bidra til forskning som kan gi mer kunnskap om årsak til sykdom og spesielt om 

hvordan vårt sosiale liv påvirker fysiske og psykiske helseforhold?  

Vi trenger flere tvillinger. Alle som besvarer spørreskjemaet, er med i trekningen av 50 

gavekort på 1000 kr.  

Dette er en invitasjon til deltagelse i en pågående studie om hvordan sosiale forhold påvirker 

helsa vår: «Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie». I samarbeid med Sykehuset i Vestfold 

inviterer vi alle tvillingpar som er registrert i Nasjonalt tvillingregister (NTR) ved  

Folkehelseinstituttet til å delta.  

Trykk her for å delta: 

 Lenke til samtykket som fører deltagerne videre til spørreskjemaet hvis de samtykker 

Noen av dere deltok i denne studien i 2014-2015 og vi håper at dere har anledning og lyst til å 

delta igjen. Vår forskning har vist at vårt sosiale liv påvirker vår helse på mange måter. 

Opplevelse av stress eller støtte i nære relasjoner (venner/familie/ektefelle) påvirkes av både 

arvelige og miljømessige faktorer. Nå vil vi se på mer kompliserte forhold mellom sosiale 

faktorer og helse og ønsker å utvide antall deltagere med denne invitasjonen.   

Her kan du lese mer om våre resultater fra den opprinnelige studien og om den nye studien 

som vi inviterer deg til nå: Om studien.  

Ovenfor er det en lenke til et spørreskjema som det tar ca. 15-30 minutter å besvare. Du må 

logge deg inn med BankID. Før selve skjemaet kommer du til et samtykke der det står om 

rettighetene dine og hva opplysningene i spørreskjemaet vil bli brukt til. 

Vi kontakter deg fordi du er registrert som tvilling i Nasjonalt tvillingregister. 



Kontaktinformasjonen din er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret som brukes av 

offentlig myndigheter. 

Har du spørsmål, kan du sende en e-post til: overlege May-Bente Bengtson, Sykehuset i 

Vestfold,  may-bente.bengtson@siv.no, eller ringe tlf: 93236365 på hverdager mellom 10.00-

15.00. 

 

Vennlig hilsen 

FHI & Sykehuset i Vestfold 

mailto:maybente.bengtson@gmail.com

