DRIKKEVANNSSTUDIEN

Invitasjon

til å delta i Drikkevannsstudien
FOLKEHELSEINSTITUTTET inviterer personer
fra hele Norge til å delta i en spørreundersøkelse om
sammenhengen mellom drikkevann og magesyke. Ditt barn
er tilfeldig trukket ut og står på vår liste over mulige deltakere
til dette forskningsprosjektet. Undersøkelsen er viktig for å
sikre godt og trygt drikkevann i fremtiden.
Norsk Gallup vil bistå Folkehelseinstituttet med
datainnsamlingen og vil kontakte deg på telefon om noen
dager for å informere ytterligere om prosjektet.

HVA INNEBÆRER DET Å DELTA?
• Signatur av begge foresatte på nedenstående
samtykkeerklæring
• Besvare to kartleggingsspørreskjema på vegne av barnet
ditt (cirka 10 min. per spørreskjema)
• Besvare et kort spørreskjema på SMS på vegne av barnet
ditt (1-3 min.) én gang i måneden, i ett år.
Blant deltakerne i studien vil vi trekke 10 vinnere som får et
valgfritt nettbrett, hver med verdi på opptil 5.000 kr.

SAMTYKKEERKLÆRING FOR FORESATTE
Jeg har lest og forstått informasjonen i invitasjonsbrevet og gir mitt samtykke til at barnet mitt/vårt deltar
i Drikkevannsstudien.

Deltakers navn

ID-nr:

Sted og dato

Foresatte 1, fullt navn (bruk blokkbokstaver)

Foresatte 2, fullt navn (bruk blokkbokstaver)

Foresatte 1, signatur

Foresatte 2, signatur

Samtykkesvarslippen kan enten 1) fotograferes og sendes elektronisk på SMS til 94175047, eller 2) klippes av ved stiplet linje
og returneres i vedlagte frankerte svarkonvolutt.

HVA INNEBÆRER DELTAKELSEN?
Du som forelder/foresatt vil bli bedt om å svare på to
kartleggingsspørreskjema som sendes på e-post; ett før
studien starter og ett når studien er ferdig. En gang i
måneden i 12 måneder vil du motta en SMS med enkle
spørsmål om hvor mye vann barnet ditt har drukket
det siste døgnet, om han/hun har vært magesyk den
siste måneden og i så fall om symptomer og varighet.
Utfyllingen tar bare noen minutter, og du gjør det enkelt
via mobiltelefonen din.
FRIVILLIG DELTAKELSE OG KRAV OM
SAMTYKKEERKLÆRING
I henhold til personvernlovgivningen må
samtykkeerklæringen nederst på første side signeres
av begge foresatte for at barnet ditt skal kunne delta i
studien. Samtykkesvarslippen kan enten 1) fotograferes
og sendes elektronisk på SMS til 94175047, eller 2) klippes
av ved stiplet linje og returneres i vedlagte frankerte
svarkonvolutt.

Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke
barnet ditt fra studien uten å oppgi grunn. Du kan også
kreve å få slettet innsamlede opplysninger om barnet ditt.
Dersom du har spørsmål om studien kan du kontakte oss
på www.fhi.no/studier/drikkevannsstudien/kontakt
Dersom du har tekniske problemer kan du kontakte Norsk
Gallup på 800 84 700.
HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM
BARNET DITT?
Alle opplysninger vil bli avidentifisert og slettet senest fem
år etter prosjektslutt. Studien er godkjent av
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk, REK (2016/1422).

DU KAN LESE MER OM
DRIKKEVANNSSTUDIEN PÅ
VÅR HJEMMESIDE:
www.fhi.no/studier
/drikkevannsstudien
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STUDIENS HENSIKT
I Norge har vi svært godt og trygt drikkevann. På grunn
av svikt i driften av vannbehandlingen, gamle vannrør
og klimaendringer blir likevel flere personer hvert år
magesyke av drikkevannet i Norge. Symptomene er blant
annet diaré, kvalme og oppkast. Siden de færreste går til
lege ved magesyke og det kan være mange ulike årsaker til
magesyke, vet vi ikke hvor mange som blir syke av akkurat
drikkevannet. Vi trenger din hjelp til å finne det ut.

