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VÄLKOMMEN
Att delta i vår hälsokontroll för 70-åringar

Kostnadsfri undersökning
Healthy Ageing Initiative är ett forskningsprojekt med syfte att
kartlägga orsaker bakom våra vanligaste folksjukdomar såsom hjärtkärlsjukdom och benskörhet. Sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke
och benbrott är idag några de vanligaste orsakerna till ohälsa,
sjuklighet och död i Europa och resten av världen. I studier har man
kunnat konstatera att vi i Umeå oftare drabbas av hjärtinfarkter än
människor på många andra platser i världen och att benbrott
är vanligare i Umeå än i resten av världen. Orsakerna till detta är
okända, men vi vet att dessa sjukdomar ökar i förekomst efter 70 års
ålder.
Forskare kopplade till olika enheter på Umeå Universitet och
Västerbottens läns landsting vill därför kartlägga riskfaktorer för
hjärtkärlsjukdom och benbrott. Ditt namn har hämtats från centrala
befolkningsregister. Varje år erbjuder vi personer kring 70 år i
Umeåområdet en hälsoundersökning, där vi försöker spåra
riskfaktorer för utveckling av de vanligaste folksjukdomarna så som
benskörhet och hjärtkärlsjukdom.
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Hur går
hälsoundersökningen till?
Hälsoundersökningen genomförs på Livsmedicin i Umeå. Du får
genomgå tester som syftar till att undersöka riskfaktorer för
hjärtinfarkt och stroke som blodtryck och blodfetter. Skelettets
styrka kommer att mätas och vi kommer att undersöka Din balans,
reaktionsförmåga, muskelstyrka och gångförmåga. Du kommer även
att få fylla i ett formulär för att vi skall få en bättre bild av
andra faktorer som kan påverka Din risk för dessa sjukdomar.
Utifrån Dina resultat kommer Du att få generella råd. Det finns även
möjlighet att ställa frågor. Besöket tar knappt 3 timmar och är
kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. Du erbjuds lämna ett blodprov. Detta
kommer att användas för att undersöka relationen mellan Dina
testresultat, sjukdomar som hjärtinfarkt och frakturer, Din
arvsmassa och små proteiner som cirkulerar i Ditt blod.
Vi önskar att Du under en veckas tid bär en aktivitetsmätare, så att vi
kan få en uppfattning om Din fysiska aktivitetsnivå. Då Du
återlämnar aktivitetsmätaren får Du ta del av Din hälsoprofil.

Du som önskar
delta, vänligen läs
igenom följande
info:
Vi vill att Du är fastande 4 timmar (ingen
mat eller dryck) innan besöket hos
oss samt att Du som nyttjar tobak
(rökning/snusning) avstår detta 4
timmar innan undersökningen.
Om Du inte är fastande eller nyttjat tobak
vill vi att Du upplyser oss om detta, för att
Dina provresultat ska bli rättvisande.
Dina eventuella mediciner tar Du som
vanligt med lite vatten.
Om Du har läsglasögon vänligen ta
med dessa.
Inför bentäthetsröntgen: tag med kläder
utan metallknappar eller dragkedjor.
Testerna Du ska genomgå, är ej fysiskt
ansträngande så särskilda träningskläder
behövs inte, men gärna inneskor/sandaler
som är enkla att ta på och av.
Närmaste betalparkering finns vid IKSU,
undersökningen tar 3 timmar.
Handikapparkering finns vid oss, se
vägbeskrivning på sista sidan.
Vi ringer upp dig för att höra om Du är
intresserad att delta.
Du kommer att få en app för Din
träning och behöver därför ta med Din
telefon och eventuellt app-id så Du kan
ladda ner den.

Vad innebär mitt
deltagande?
Undersökningen är kostnadsfri, frivillig och även om Du genomgår
alla tester är det sedan frivilligt att upplåta resultaten för framtida
forskning.
Om Du upplåter dina resultat för framtida forskning är
Umeå Universitet ansvariga för att Dina personuppgifter hanteras på
ett korrekt sätt.
Uppgifterna kommer att användas för att vi skall kunna spåra de
sjukdomar Du drabbas av, detta sker via samkörningar med register
på Socialstyrelsen och statistiska centralbyrån.
Du kan även när som helst avbryta Ditt deltagande utan att det
påverkar framtida behandling.
Även om Du upplåter Dina resultat för senare forskning har Du rätt
att begära ut uppgifter om vilken information som finns
lagrad och få felaktigheter korrigerade.
Om Du även lämnar ett blodprov kan Du när som helst begära att
proverna förstörs eller avidentifieras. De prover Du lämnat kommer
att lagras i Medicinska biobanken kodade till dess de analyseras och
proverna kommer endast att användas för den beskrivna
forskningen.
Vi hoppas Du tycker detta låter intressant. Vi kommer att höra av
oss, via telefon, inom ett par veckor för att undersöka om Du vill
delta i hälsoundersökningen. Vid frågor kan Du kontakta oss på
telefon eller via mail. Våra kontaktuppgifter finns på första sidan av
denna broschyr.

Med vänliga hälsningar,

Anna Nordström, professor i folkhälsa, överläkare i

beteendemedicin, specialist i rehabiliteringsmedicin

Peter Nordström, professor och överläkare i geriatrik

70-årskollen är ett samarbete mellan:
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Text här

NEAK PEEK

Hitta till oss
Entré från Tvistevägen eller inifrån gården (markerat med X på
kartan).
Följ skyltning mot Livsmedicin och Healthy Ageing Initiative. Du
hittar oss i mitt-flygeln en trappa upp (inringad på kartan). Hiss
finns.
Närmaste betalparkering finns vid IKSU-parkeringen (markerat med
ett
på kartan). Undersökningen tar 3 timmar.
Handikapp-parkering vid mitt-flygeln (markerat med
kartan).

på

Åker Ni buss finns busshållplats vid Tvistevägen samt utanför IKSU.
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