
   

 
P R E S S E M E L D I N G  28. August 2012 

 
Helse- og livsstilsundersøkelse i distriktskommuner i nord - et bidrag til bedre 
helse og velferdstilbud.  

Alle innbyggere i alderen 40-79 år bosatt i Evenes og Skånland vil om noen uker bli invitert 

til å delta i en helseundersøkelse. Undersøkelsen er i utgangspunktet planlagt i 12 utvalgte 

distriktskommuner i Nord-Norge og gjøres i regi av Universitetet i Tromsø. Resultatene vil 

kunne bidra til å få økt kunnskap om forekomst av risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer 

og diabetes – sykdommer som har vist seg å ramme en forholdvis stor andel av befolkningen. 

Miljøgifter og helse er også et tema som står sentralt i denne undersøkelsen. Evenes og 

Skånland er de første kommunene ut i denne regionale undersøkelsen.  

Studien er en oppfølger til en tilsvarende undersøkelse fra 2003 og resultatene vil ha stor 

betydning for å få mere kunnskap om helse, sykdom og livsstil hos befolkningen i disse 

distriktsområdene.  

Alle som inviteres får tilsendt et spørreskjema i posten med spørsmål om sykdommer, 

kosthold og fysisk aktivitet og andre livsstilsrelaterte forhold. Deltakerne fra både Evenes og 

Skånland kommuner, blir bedt om å svare på spørreskjemaet og ta dette med ved oppmøte på 

Helse- og sosialsenteret på Evenskjer i Skånland kommune for måling av blant annet høyde 

og vekt, blodtrykk og puls samt å ta blodprøve. Her vil deltakerne, dersom de ønsker det, få 

tilbakemelding på sine verdier for høyde, vekt, liv-hoftevidde, blodtrykk, puls, blodprosent og 

langtidsblodsukker.  

 

Det har utvilsomt vært endringer i livsstil i løpet av de siste generasjoner, noe som kan ha 

effekt på helsen. For å få så sikre svar som mulig er det av stor betydning at alle svarer på 

spørreskjemaet og møter opp til prøvetakingen. Resultatene kan være et viktig bidrag i 

forbindelse med igangsetting av tiltak for å fremme folkehelse og velferdstilbud i nord. 

 

Vi håper det vil være av interesse også for pressen å lage reportasjer om studien som 

appellerer til deltagelse; eksempel ved å profilere en betydningsfull person i lokalmiljøet som 

ser viktigheten av å delta i undersøkelsen. I tillegg stiller prosjektledelsen gjerne opp til 

intervjuer.  

 

Vår målsetting er å få et godt oppmøte, slik at vi kan gjøre god og samfunnsnyttig forskning! 

 

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon. 
Medisinsk ansvarlig Overlege og forsker Dr. Med Ann Ragnhild Broderstad, mobil 959 

70 559 (primær pressekontakt) 

Prosjektkoordinator PhD Solrunn Hansen, mobil 99271762 

Avdelingsleder Siw Jespersen, mobil 48048679 

Prosjektleder og professor Dr. Scient. Magritt Brustad på tlf.77 64 48 43, mobil 992 54 476  

 

For mer informasjon, vennligst gå til vår hjemmeside:  

http://site.uit.no/helseoglivsstil/ 
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