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Invitasjon til måling av beintetthet
Du har tidligere deltatt i beintetthetsmåling i HUNT3 (2006-08) og du deltok i HUNT4. Vi inviterer deg nå til et
tilleggsprosjekt som skal studere sammenhengen mellom arv, livsstil, sykdom og endring av beintetthet.
Lav beintetthet (osteoporose) er en viktig årsak til brudd som kan ha stor betydning for personers aktivitetsnivå og behov for hjelp. HUNT har fulgt beintettheten i befolkningen i over 20 år og er derfor en unik kilde til
studie av beintetthet.
Du inviteres herved til å delta i måling av beintetthet i korsryggen og en hofte. Vi gjennomfører slike målinger
ved Sykehuset Levanger, Høvdinggården Legekontor, Steinkjer og ved Sykehuset Namsos. Målingene finansieres av HUNT4, NTNU, Helse Nord-Trøndelag og Olav Thon Stiftelsen.

MÅLINGEN

•
•
•
•
•

er gratis
tar ca. 10 minutter, kort ventetid
er helt smertefri
innebærer ingen risiko
og du får utskrift av resultatet.

VI HAR SATT DEG OPP TIL UNDERSØKELSE VED:

Høvdinggården Legekontor, Høvdingveien 10, 7725 Steinkjer
Xxxdag, dd.mm.år.
Kontakttelefon: xxx xx xxx (xxxdag-xxxdag kl xx-xx)
Undersøkelsen er frivillig, men det er fint om du gir beskjed dersom du ikke ønsker å delta.
Dersom du ønsker å delta, men tidspunktet ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt på kontakttelefon.

BRUK AV DATA

Dette er et HUNT4-prosjekt. Ved deltagelse samtykker du i at dine resultat lagres i HUNT databank. Data
kan knyttes til andre data om deg i HUNT og andre helseregistre, og de kan brukes til forskning. Dersom du
senere skulle ønske å trekke dine data fra prosjektet, kan du når som helst melde dette til HUNT og du må
ikke oppgi grunn for dette.
Du kan lese mer om personvern, etiske godkjenninger og sikring av data i informasjonsskrivet du fikk før
deltagelse i HUNT4. Informasjonsskrivet finner du her: ntnu.no/web/hunt4/info.

OM DU HAR SPØRSMÅL
Ved spørsmål om prosjektet kan du kontakte prosjektleder Arnulf Langhammer på telefon 74 07 51 80
eller e-post arnulf.langhammer@ntnu.no.

Med vennlig hilsen

Steinar Krokstad						Arnulf Langhammer
Professor dr.med						Professor dr.med
Daglig leder, HUNT forskningssenter				
Prosjektleder

