
 
Til deg som er gravid 
 
 
Forespørsel om deltakelse i spørreundersøkelsen ”Gravide kvinners bruk 

av internett i svangerskapet”.  
 

 
 
Internett er en viktig arena for innhenting av helserelatert informasjon. I de senere årene har 
det dukket opp mange nettsider for gravide, og det er blitt diskutert i media hvilken effekt 
slike sider har på den gravide. Det er derimot få kontrollerte studier om utbredelsen av bruk 
og effekten av slike nettsteder. Hensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge nettopp i 
hvilken grad gravide bruker slike nettsteder (spesielt diskusjonsforum) og hvilken virkning 
websidene har på denne brukergruppen. For å vite noe om dette, spør vi deg om du kan svare 
på et enkelt spørreskjema. Det vil ta under 10 minutter å svare på spørsmålene. 
 
Gravide kvinner som sokner til jordmor i Tromsø, fødestua i Midt-Troms, Nord-Troms og 
Alta samt kommunejordmor i Kirkenes blir forespurt. Forespørselen deles ut i forbindelse 
med jordmorkonsultasjon i svangerskapet i løpet av januar og februar 2010. Undersøkelsen vil 
omfatte om lag 250 gravide. 
 
Deltakelsen i undersøkelsen er frivillig. Deltagelse krever ikke skriftlig samtykke siden 
undersøkelsen er anonym, og du leverer ikke ut noen personidentifiserende opplysninger. 
Opplysningene du gir blir behandlet konfidensielt. Det er ikke mulig å identifisere deg på 
bakgrunn av det du svarer på skjemaet. Opplysningene vil bli slettet etter at undersøkelsen er 
avsluttet. Om du derimot velger å ikke delta, vil dette ikke ha noen konsekvenser for ditt 
forhold til din jordmor/stedet der du går til kontroll.  
 
Jeg er masterstudent i folkehelsevitenskap ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i 
Tromsø. Undersøkelsen er en del av min masteroppgave. Min veileder er Solrunn Hansen ved 
Institutt for samfunnsmedisin ved Det Helsevitenskapelige Fakultet, Universitetet i Tromsø.  
 
Vi ber deg om å fylle ut skjemaet og returner det i vedlagte svarkonvolutt innen to uker.  
Dersom du har noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte meg.  
 
På forhånd tusen takk! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lene Angell Åsli 
 
Mobil: 99796504 
E-post: len104@mailbox.uit.no 
 


