
 

 
 
Velkommen til en ny runde i Tidlig trygg i Trondheim! 
 
Det er nå gått 12 år siden oppstarten av Tidlig trygg i Trondheim–studien og 2 år siden forrige 
undersøkelsesrunde. Det er en svært verdifull innsats dere gjør og vi håper at den også er 
meningsfull for dere. Det er ikke mange steder i verden hvor forskere følger en så stor og 
representativ gruppe over så lang tid. Det gir helt unik kunnskap om vanlige barn og unges 
psykiske helse, sosiale ferdigheter, fysiske aktivitet, spisevaner og skolefungering. Slik kunnskap 
bidrar til at vi blir bedre i stand til å hindre at vansker oppstår i barne- og ungdomsårene og 
legge til rette for en god utvikling. Dette muliggjøres ene og alene ved deres fortsatte 
deltagelse i studien.  
 
Også denne gangen vil hele undersøkelsen finne sted i løpet av én dag (ca. 4 timer). Foreldre 
må påregne noe venting og kan gjerne medbringe jobb-pc, lesestoff, strikketøy eller lignende. 
Trøndelag fylkeskommune regner deltagelse i studien som skolearbeid, og deltakere som går på 
videregående skole i Trøndelag vil derfor ikke få fravær ved å delta (se eget skriv vedlagt). De 
som fullfører undersøkelsen vil også denne gangen være med i et lotteri hvor familien kan vinne 
kr 40.000.  
 
Vi vil minne om at vi har taushetsplikt og at all informasjon blir av-identifisert og arkiveres 
etter Datatilsynets retningslinjer. Vi analyserer bare gruppeforskjeller og vil ikke studere det 
enkelte barn/ungdom hver for seg. Deltagelsen er selvfølgelig frivillig og man kan når som helst 
trekke seg uten å oppgi grunn. 
 
Vi har som utgangspunkt satt opp tid for deg og xxxx;  
xx.xx. kl. xxx 
 
Vi ønsker å være fleksible i forhold til dager og tidspunkter. Dersom den oppsatte tiden ikke 
passer, kan du ringe meg på mobil 92 41 33 93 eller sende epost til lise.horntvedt@ntnu.no, 
så setter vi opp en ny tid. 
 
Vennligst ta kontakt hvis det er noe dere lurer på. 
 
Tusen takk for at dere deltar! 
 
 
 
 

 
Rådgiver/forskningsassistent 
Lise Akersveen Horntvedt 

NTNU, Institutt for Psykologi, Tidlig trygg i Trondheim 
 Mobil. 92 41 33 93 

lise.horntvedt@s.ntnu.no  
https://www.ntnu.no/tidlig-trygg 
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Praktisk informasjon 
Oppmøte 
Ntnu, Psykologiske poliklinikker, inngang G.  
 

 
 
Parkering 
Det er parkeringsavgift på alle NTNU sine parkeringsplasser. For dere som betaler for parkering 
vil utlegget kompenseres med et gavekort på 100 kr. Parkeringsavgift betales med 
kredittkort/bankkort eller Parkerings applikasjonen, Apcoa Flow. Last ned fra: 
Apple store 
https://apps.apple.com/no/app/apcoa-mobilparkering/id1354962285 eller  
Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.europark.mobilparkering&pcampaignid=MK
T-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 
 
Transport 
Vanskelig å komme hit på en enkel og rimelig måte? Ta kontakt. 
 
Oppgaver 
Noen av oppgavene er de samme og noen vil være nye. Som sist ønsker vi at de går med en 
aktivitetsmåler i en uke. Ungdommen får et gavekort som takk for hjelpen, når vi får papirer og 
aktivitetsmåleren i retur. 
 
Veiing  

• Det er fint om dere har sokker/stillongs i stedet for strømpebukse.  
Dere vil bli veid på vekter der man må være barbeint. 

• Si ifra hvis du eller ungdommen har pacemaker, da veies dere ikke. 
 

Måling av EKG 
• Fint om ungdommen har bukse og t-skjorte/singlet (ikke høyhalset genser eller kjole) 
 

Spørreskjema 
• Minner om at dere som bruker briller tar med disse til undersøkelsen. 

 
Samtykker 

• Fint om dere leser gjennom, og tar de med til avtalen. 
 

Alle foreldre får et gavekort på 300 kr.  Dere kan også få refundert dokumenterte reiseutgifter. 
 
Ta gjerne kontakt eller se vår hjemmeside https://www.ntnu.no/tidlig-trygg  hvis dere har 
spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen 
Tidlig trygg i Trondheim  
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