
Invitasjon til DEG!
Hvorfor? Tre år er gått siden folk på Romsås og Furuset sist ble invitert til ”helsebussene”.

Den første helseundersøkelsen viste blant annet at overraskende mange hadde 

diabetes (sukkersyke) uten å vite om det.Det er viktig at denne sykdommen 

oppdages og behandles tidlig for å unngå komplikasjoner.

Etter helseundersøkelsen i 2000 startet et prosjekt for bedre helse på Romsås - MoRo-

prosjektet (Mosjon på Romsås).Målsettingen er å forebygge hjerte- og karsykdom og type 2

diabetes.Vi prøver også å gi best mulig  behandling til dem som har fått sykdommene.

Prosjektet ble utviklet i samarbeid med mange Romsås-beboere, og har gitt bydel

Romsås mye positiv oppmerksomhet i media.Nå skal vi undersøke hvordan det er gått.

Vi vil bruke erfaringene fra prosjektet til beste for folk på Romsås! 

DU er viktig,vi kan ikke erstatte deg med en annen!
Det er svært viktig at nettopp DU tar deg tid til å komme til denne oppfølgings-

undersøkelsen! Dette gjelder uansett om du har deltatt i MoRo-prosjektet eller

ikke, og uansett om du har endret dine helsevaner eller ikke.Det gjelder

både om du føler deg syk eller frisk.Det gjelder selv om du nettopp har

vært hos lege, eller nylig har vært til en annen helseundersøkelse.

Har DU noe igjen for å møte opp? 

●Du får en gratis helsesjekk

●Du får brev med dine egne resultater

●Du får beskjed og råd dersom vi  

finner ut at du har høy risiko for 

hjerte- og karsykdom.

●Du får beskjed om og tilbud om 

spesiell oppfølging dersom du 

har høy risiko for diabetes 

(nyutviklet tilbud - basert på 

erfaringer fra MoRo-prosjektet).

●Du kan vinne et gavekort på kr 10.000

Bare hvis mange møter fram, 

kan vi finne de riktige svarene! 

MoRo-prosjektet 
er et samarbeid mellom:

Bydel Furuset

Bydel Romsås

Norges idrettshøgskole

Nasjonalt folkehelseinstitutt

MORO-PROSJEKTET - FOR BEDRE HELSE PÅ ROMSÅS

Brosjyren og spørreskjemaet finnes også på engelsk, urdu, tyrkisk, vietnamesisk og
tamil. Ring tlf. 23 42 12 85/86/87 for å få tilsendt i posten eller spør personalet når du
møter fram til helseundersøkelsen.

The brochure and questionnaire have been translated into English, Urdu, Turkish,
Vietnamese and Tamil. If you want to receive these by post, phone 23 42 12 85/86/87 or
you can get them from the staff when you attend for the health examination.
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NÅR KOMMER
RESULTATENE?

Resultatene vil komme i flere omganger.
Hvis du har diabetes, eller hvis blodsukkerprøven

denne eller forrige gang tyder på økt risiko for 
diabetes, vil du bli bedt om å komme tilbake for 

en fastende blodprøve for at vi skal kunne gi deg 
et bedre svar.

Du vil få brev med dine egne resultater 4-6 uker etter at du
møtte fram til helseundersøkelsen. Du vil få vite hvordan du

ligger an for blant annet kolesterol, blodtrykk og blodsukker. Du
vil bli anbefalt etterundersøkelse hos legen din hvis prøvene

skulle vise at du har særlig høy risiko for hjerte- og
karsykdommer eller diabetes.

Hvis de samlede resultatene tyder på at du
vil kunne ha særlig nytte av det spe-

sielle oppfølgingstilbudet som er
utviklet, vil du senere få et eget

brev om dette.

SAMTYKKE
For at resultatene dine skal kunne 
brukes på en best mulig måte, ber vi deg 
om å si ja til fire punkter:
● Jeg samtykker i at jeg kan bli kontaktet      

med tilbud om oppfølging, behandling eller for  
å forebygge sykdom.

● Jeg samtykker i at resultatene mine kan brukes i   
medisinsk forskning.

● Jeg samtykker i at resultatene mine (etter godkjenning 
fra Datatilsynet) kan settes sammen med opplysninger om 
meg i andre registre til bruk i forskning. Det kan være registre 
om helse, trygd og sykdom. Det kan også være registre som  
gjelder inntekt, utdanning og yrke, samt opplysninger fra tidligere 
helseundersøkelser.
I alle disse tilfellene blir navnet og personnummeret mitt fjernet.
Eksempler på slike registre er Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og 
folketellingen.

● Jeg samtykker i at blodprøven min kan lagres og brukes i medisinsk forskning.
All bruk av denne prøven vil bare skje i samsvar med godkjenning fra Datatilsynet 
og Regional komite for medisinsk forskningsetikk.

Når du møter fram til helseundersøkelsen, vil du bli bedt om å undertegne en erklæring der du sier 
deg enig i disse fire punktene. Alle som arbeider med undersøkelsen har taushetsplikt.

Selv om du sier ja til dette nå, kan du senere ombestemme deg, og be om å bli slettet fra registeret.
Du kan også si nei til ett eller flere av punktene. Datatilsynet og Regional komité for medisinsk forskningsetikk 
har godkjent prosjektet, og vi behandler resultatene dine på en fortrolig og sikker måte.

HVEM INVITERES?
Vi inviterer alle menn og kvinner i bydel Romsås som ble innkalt til den forrige helseundersøkelsen i 2000. 
Du er en av disse 3000 personene. 

HVORDAN FÅR JEG TIME TIL HELSEUNDERSØKELSEN?
Sammen med denne brosjyren har du fått et invitasjonsbrev. Der står det hvor og når du har fått time til 
helseundersøkelse. Kan du ikke komme på dette tidspunktet, er du velkommen til en annen tid som passer for deg.
Du behøver ikke å gi beskjed – bare møt opp når vi holder åpent. Åpningstider finner du i invitasjonsbrevet.

HVOR SKAL DU MØTE OPP?
Selve helseundersøkelsen foregår denne gangen i Romsås senter i de gamle postkontor-lokalene (inngang ved
toppen av rulletrappa i Romsås senter). Du kan også møte på Furuset hvis det er mer praktisk for deg 
(se invitasjonsbrevet).

HVORDAN FOREGÅR HELSEUNDERSØKELSEN?
Når du møter fram, vil personalet veilede deg gjennom undersøkelsen. De måler høyde, vekt, livvidde, tar blodprøve 
og sjekker blodtrykket ditt. De hjelper deg også med spørreskjemaene hvis du ønsker det.

SPØRRESKJEMAENE
På baksiden av invitasjonsbrevet finner du et spørreskjema. Dette skjemaet inneholder spørsmål om helse,
levevaner og sosiale forhold. Vi ber om at du fyller ut dette skjemaet hjemme og tar det med deg når du møter
fram til undersøkelsen.
Hvis du er i tvil om hvordan du skal svare på noen av spørsmålene, lar du det stå åpent. Personalet på helse-
undersøkelsen kan hjelpe deg med utfyllingen.

Når du møter fram til undersøkelsen får du utdelt et spørreskjema om fysisk aktivitet og mosjonsvaner. Dette
spørreskjemaet fyller du ut hos oss eller du kan ta det med deg og fylle ut hjemme. Du får da med deg en
ferdig frankert svarkonvolutt som du kan sende tilbake det utfylte skjemaet i.


