
Vi inviterer deg nå til å delta i den store Helseundersøkelsen i Finnmark. Mange av dere har vært med på 
lignende undersøkelser før, mens andre blir invitert for første gang. 
 

Bedre helsetjeneste:  Ved å delta, bidrar du med verdifulle opplysninger om helsetilstanden i 
befolkningen. Dette er viktig for å få bedre helsetjenester i framtida.  

 

Gratis helsesjekk:  Du vil få målt blodtrykk, høyde og vekt, og avgir blodprøve. Du vil senere få tilsendt 
brev med de viktigste resultatene dine. Hvis du har spesielt høy risiko for hjerte- og 
karsykdom eller sukkersyke, vil du få melding om dette. 

 

Bidra til forskning:  Din deltagelse hjelper oss til å finne ut mer om årsakene til ulike sykdommer, slik 
som lårhalsbrudd, sukkersyke, hjerte-karsykdom og kreft. 

 

Undersøkelsen vil foregå i en spesialinnredet buss med resepsjon og kontorer. Bussen vil stå parkert 
utenfor Sjånes skole hvor vi har venterom. Her vil du få opplyst når du skal over i bussen. Du kan lese mer 
om undersøkelsen i den vedlagte brosjyren. For å avvikle undersøkelsen raskest mulig, inviterer vi et visst 
antall personer i timen. Du har fått denne fremmøtetiden 
 

mandag 3. juni 2002  kl. 14.00 - 14.30     
Sjånes skole 

 

Kan du ikke komme på dette tidspunktet, er du velkommen til en annen tid som passer deg. Du kan 
møte når som helst innenfor åpningstiden vår. Du behøver ikke gi oss beskjed hvis du vil endre 
møtetid/sted. 
 

Bussen befinner seg i Gamvik kommune i perioden 3 – 6/6. Vi er på Sjånes skole 3/6 og ved Helsesenteret 
Mehamn i perioden 4 – 6/6-02. Åpningstidene er: 
 
 

 
 

Selv om du har fast lege og nettopp har vært eller snart skal til kontroll, eller du føler deg frisk, så er det 
viktig at du møter. Da bidrar du til økt kunnskap og bedre oversikt over helsen i kommunen og fylket ditt. 
 

Vi gjør oppmerksom på at vi tidligere het Statens helseundersøkelser. Fra 01.01.02 ble vi slått sammen med 
Statens institutt for folkehelse, og vi heter nå Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet). Vi 
beklager at brosjyren ikke er oppdatert i forhold til dette. Har du spørsmål kan du ringe oss på tlf. 23 40 81 
00 mellom kl. 09.00-15.00 eller e-post: post@shus.no.     
 
 

Vennligst bla om til neste side for å fylle ut spørreskjemaet → 
                                                                  Ta med deg det utfylte skjemaet når du møter fram til undersøkelsen. 

 


	Vennligst bla om til neste side for å fyl
	Ta med deg det utfylte skjemaet når du møter fram til unders

