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EFFEKT AV INFORMASJON PÅ MATVANER HOS HJEMMEBOENDE SENIORER 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i forskningsprosjektet «Effekt av informasjon på matvaner hos 

hjemmeboende seniorer», som skal studere hvordan effekten av informasjon påvirker måltidsvaner hos 

hjemmeboende eldre.  

 

Studien er en del av et større forskningsprosjekt, MATLYST, finansiert av Norges forskningsråd, som involverer 

et samarbeid mellom TINE, Norgesmøllene, Fjordland, Nortura, Nofima, NMBU og SESAM. Det overordnede 

formålet i MATLYST er å få et bredere grunnlag for å gi bedre informasjon og råd om kosthold, og utvikle et 

bedre mattilbud tilpasset endrede behov etter hvert som befolkningen blir eldre. 

 

Hva innebærer studien? 

For å delta i studien må du oppfylle følgende kriterier: 

1. Være 67 år eller eldre 

2. Disponerer over og kan benytte et nettbrett 

3. Være tilgjengelig på dagtid på fastsatte datoer 

4. Hjemmeboende 

 

Deltakelse i studien innebærer å møte opp på tre samlinger i løpet av forskningsperioden og å fylle ut to 

spørreskjemaundersøkelser som du får tilsendt i posten.  

 

Samlinger: 

1. 08.05.2018: Informasjonsmøte om forskningsprosjektet ved SESAM sine lokaler. 

 

2. 17-18.10.2018: To-dagers inspirasjons- og informasjonsseminar knyttet til kosthold og måltidsglede, 

ved Måltidets hus og SESAM. Seminaret vil basere seg på svarene som gis i den første elektroniske 

spørreundersøkelsen. 

 

3. 17.01.2019: Avslutningsmøte ved SESAM. Det vil bli servert lett lunsj og det vil være mulighet for å 

smake på ulike produkter fra samarbeidspartnere i Matlyst 

 

Spørreskjemaer: 

Du vil i løpet av studieperioden få tilsendt to spørreskjemaer hvor spørsmålene i spørreskjemaene knyttes opp 

mot følgende temaer: daglige måltidsrutiner, spisevaner, helse og kanaler for informasjon om mat og kosthold.  

 

Deltakelse i studien innebærer omtrentlig 15 timer, medregnet tid på samlinger og tiden det tar å fylle ut 

spørreskjemaene. Som deltaker i studien må en også påberegne tid knyttet til transport til og fra samlinger ved 

SESAM og Måltidets hus.  

 

Mulige fordeler og ulemper 

Det vil ikke medføre noen direkte ulempe å delta i denne studien, foruten tiden det tar å delta på samlinger og 

utfylling av to spørreskjemaer. 

 

Som deltaker i studien vil en få et innblikk i hverdagen til produktutviklere for matvareindustrien, samt 

prøvesmaking av deres nyutviklete produkter. Dessuten vil en kunne få inspirasjon og informasjon knyttet til 

sunne kostholdsvaner og måltidsglede. Ved å delta i studien er en samtidig en viktig bidragsyter til utviklingen 
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av ny kunnskap som vi kan bruke til å gi bedre informasjon og råd om kosthold tilpasset eldre, og til utviklingen 

av et bedre mattilbud tilpasset endrede behov i en aldrende befolkning. 

 

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side 

og poster det i den frankerte konvolutten sammen med utfylt spørreskjema. Du kan når som helst og uten å 

oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet 

innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller publisert i 

vitenskapelige publikasjoner. Dersom ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte 

SESAM på telefon: 51 51 56 19 eller sende e-mail til sesamforskning@sus.no. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Du har rett 

til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de 

opplysningene som er registrert. 

 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Personidentifiserende opplysninger som registreres i 

forbindelse med denne studien er navn, telefonnummer og epostadresse. Disse vil bli lagret på en sikker 

forskningsserver og oppbevares separat fra opplysningene som fremkommer i spørreskjemaene. En kode 

knytter hver enkelt deltakers opplysninger gjennom en navneliste, som kun et fåtall prosjektmedarbeidere fra 

SESAM har tilgang til. Opplysningene som fremkommer i spørreskjemaene vil dermed være avidentifisert.  

 

Prosjektleder, Ingelin Testad, har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om 

deg blir behandlet på en sikker måte.  Informasjon om deg vil bli anonymisert 17.01.2020.  

 

Forsikring 

Helse Stavanger sin ordinære forsikringsordning er gjeldende. 

 

Organisering og finansiering av prosjektet 

Dette forskningsprosjektet er en del av et større prosjekt, MATLYST, som finansieres av Norges forskningsråd. 

Involverte parter i Matlyst er Tine, Møllerens, Fjordland, Nortura, Nofima, NMBU og SESAM. 

 

Godkjenning 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. (Prosjektnr: xxxxx) 
 

Kontakt 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte SESAM på telefon: 51 51 56 19 eller sende e-mail til 

sesamforskning@sus.no. Kontaktperson: Jon Arild Aakre. 
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