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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

” Fysisk form og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi” 

Bakgrunn og hensikt 

Du får forespørsel om deltakelse fordi du allerede deltar i ˮAkondroplasi studienˮ i regi av TRS 
kompetansesenter. I denne tilleggs studien vil vi kartlegge fysisk form og aktivitetsvaner. Kunnskap om 
fysisk kapasitet vil bidra med viktig tilleggsinformasjon til risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. 

Opplysninger fra ˮAkondroplasi studienˮ om risiko for hjerte- og kar sykdom, kroppsmålinger brukes 
som bakgrunnsinformasjon i denne studien. Samlet vil dette gi nyttig kunnskap med tanke på fremtidige 
anbefalinger for voksne med akondroplasi. 
 
Hva innebærer det å delta? 
Din fysiske form vil i denne studien bli teste på tredemølle, ved å måle styrke i bena og teste hvor god din 
balanse er. Du vil også få et spørreskjema med 7 spørsmål om dine vaner for fysisk aktivitet og trening. 
Mer informasjon om testingen står på baksiden av dette arket. 
 
Mulige fordeler og ulemper 
Fordeler: Du vil få detaljert informasjon om din fysiske form og råd for videre trening om du ønsker det. 
Du vil også bidra til å øke den generelle kunnskapen om voksne med akondroplasi og bedre grunnlaget for 
å kunne gi faglige råd. Tiden det tar er inkludert i det allerede planlagte oppholdet på Sunnaas sykehus. 
Ulemper: Undersøkelsene kan oppleves som noe fysisk krevende. 
 

Hva skjer med din informasjon 
Alle opplysningene som vi samler inn om deg vil sammenfattes i en epikrise som sendes til deg og 
fastlegen din, og eventuelt andre du måtte ønske. Ved samtykke til å delta i studien godtar du at dataene 
fra testene blir lagt inn i forskningsdatabasen til Sunnaas sykehus. Informasjonen om deg skal kun brukes i 
studien. Opplysningene dine vil bli behandlet anonymt. En kode, og ikke ditt navn, knytter deg til dine 
opplysninger. Det er kun medarbeidere i studien som har adgang til navnelisten som kan finne tilbake til 
deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.  
 
Deltagelse er frivillig og det er lov å ombestemme seg 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke deg fra å delta. 
Dette vil ikke få konsekvenser for ditt videre tilbud på TRS.  
 
Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Olga de Vries 
90243686 
 
Samtykke 
Dersom du ønsker å delta, undertegner du skjemaet «samtykkeerklæringen» og sender denne i den vedlagte 
konvolutt. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Therese Tveter, fysioterapeut   Olga de Vries, fysioterapeut 
Prosjektleder, 1. amanuensis ved HiOA   masterstudent, avd helsefag UIO 

http://www.sunnaas.no/trs
mailto:trs@sunnaas.no


 

Postadresse: 
TRS Kompetansesenter 

Sunnaas sykehus HF 

1450 Nesoddtangen 

Telefon 66 96 90 00 
Telefaks: 66 91 25 76 

Internett: www.sunnaas.no/trs  

E-post: trs@sunnaas.no  

Foretaksnr.: 883 971 752 

 

 

 
 

Utdypende forklaring av hva det innebærer å delta 
 

Kriterier for deltagelse 

For å kunne delta i studien skal du være inkludert i hovedstudien  ˮAkondroplasi studienˮ. Du må være 
klarert av lege til testing og du må kunne gå 15 minutter. 
 
Fysisk tester 

o Kondisjonstest  på tredemølle tester fysisk kapasitet. Du skal gå/løpe opp til 15 min på tredemølle. 
Etter en kort oppvarming vil belastningen gradvis øke til du blir andpusten og sliten. Blodtrykk, 
puls, pustefrekvens og laktatnivå blir målt.  

o Sette og reise seg tester muskelstyrke i bena. Testen måler hvor mange ganger du klarer å sette og 
reise deg fra en stol i løpet av 30 sekunder. 

o Balance error scoring system (BESS) er en balansetest som består av 3 øvelser; stå med samlede 
ben, stående på et ben og stå med bena etter hverandre(tandem). Du skal stå i 20 sekunder i hver 
stilling. Deretter utføres de samme øvelser på mykt underlag.  

o 6 minutter gangtest, tester din fysiske kapasitet der du skal gå frem og tilbake mellom to kjegler 
som står 30 meter fra hverandre. Du skal gå så fort du kan i et selvvalgt tempo i 6 minutter. 

o Spirometri måler din lungefunksjon. Du må gjøre tre forskjellige puste øvelser, først puste ut mest 
mulig, raskest mulig og hurtig inn og ut pust. 

 
 
 
Spørreskjema 

o IPAQ (international phyisical activity questionaire) som er et spørreskjema med 7 spørsmål om 
dine vaner for fysisk aktivitet, trening og stillesitting.  

 
Gjennomføring 
Testene er delt i to. Første delen er 6 min gangtest, balanse test og styrke test. Det vil foregå i testgangen 
ved TRS på ankomst dagen. Spirometri og kondisjonstest vil bli testet på klinisk fysiologisk laboratoriet på 
Sunnaas sykehus dag 2.  

Testene er lagt inn i programmet for ˮAkondroplasi studienˮ og vil dermed ikke ta ekstra tid.
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Samtykkeerklæringen 

 
 
Fysisk form og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi 

 
 
 
 
 
                                                                                                               

Fornavn  Etternavn  

 

 

 

 

□ Jeg er villig til å delta i studien  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om denne tilleggs studien  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Olga de Vries, fysioterapeut og master student, avd. helsefag UIO 
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