
 

 

 
 
 
 

                                                                                         HELSEVERDISTUDIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne av Folkehelseinstituttet og 

Akershus Universitetssykehus inviterer 

Maths in Health personer fra ulike deler av 

landet til å delta i et forskningsprosjekt om 

livskvalitet og helse. 

Studien innebærer at du deltar i et intervju og 

svarer på oppgaver for å vurdere hva 

forskjellige typer helsesituasjoner betyr for 

deg og det livet du lever. 

Svarene skal bidra til å forme fremtidens 
helsetjenester. 
 
Første halvdel av studien ble gjennomført i 
2019 og 2020 direkte av FHI, og ble avbrutt 
grunnet pandemien. Andre halvdel av studien 
utføres av Maths in Health på vegne av FHI og 
forskningssenteret ved Akershus 
Universitetssykehus.  
 

Hva innebærer det å delta? 
- Være med på ett intervju på 40-60 

minutter der du vurderer betydningen 

av ulike former for god og dårlig helse 

- Oppgavene løses på PC med hjelp og 

veiledning fra en av våre 

prosjektmedarbeidere 

- Intervjuene gjøres i hovedsak via 

videokonferanse (Zoom). Vi reiser 

også rundt for å gjøre intervju ansikt 

til ansikt. 

- Som takk for hjelpen får deltakere et 

gavekort på 500 kroner, eller 

tilsvarende beløp utbetalt til 

lag/organisasjoner dersom deltakelse 

gjøres som dugnad.  
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til å delta i Helseverdistudien 
 



 

 

STUDIENS HENSIKT 
 

Helseverdistudien har til hensikt å finne ut 
hvilken betydning god og dårlig helse har for 
befolkningen. Svarene skal bidra til å forme 
fremtidens helsetjenester, blant annet som 
grunnlag for prioriteringer av helsetjenester.  
 
Beslutningstakerne trenger å vite hvilke 
aspekter med helse folk flest mener har størst 
betydning for sitt liv slik at de kan ta valg som 
er i tråd med befolkningens oppfatninger og 
meninger. 
 
Vi ønsker minst 1300 deltakere fra ulike deler 
av landet.  
For å sikre at svarene er representative for 
hele befolkningen er det viktig med deltakere 
med ulik bakgrunn og i alle aldre over 18 år.  
 
 
HVA INNEBÆRER DELTAKELSEN? 
 

Du veiledes av en prosjektmedarbeider som 
hjelper deg gjennom oppgaver for å vurdere 
ulike kombinasjoner av god og dårlig helse 
innenfor følgende områder:  

• å gå/bevege seg 

• å ivareta personlig stell 

• å utføre daglige gjøremål 

• å ha smerter/ubehag 

• å oppleve angst/depresjon 
 

Svarene vil være påvirket av dine meninger, 
tidligere erfaringer og det livet du lever. Du vil 
også bli stilt noen enkle spørsmål om din 
bakgrunn, som kjønn, alder, om du har barn, 
og hva din yrkessituasjon er i dag. 
 
Basert på svarene fra alle de som deltar vil 
forskerne kunne si noe om hva folk flest 
mener om helse i Norge. 
 
Intervjuet tar ca. 40-60 minutter.  Individuelle 
deltakere får et gavekort pålydende kr. 500. 
Dersom deltakelse er del av dugnad for 
organisasjoner og lag, avtales fakturering av 
kr.500 per deltaker til den aktuelle 
organisasjonen.  

FRIVILLIG DELTAKELSE OG KRAV OM 
SAMTYKKEERKLÆRING 
 

Det er frivillig å delta, og du kan når som helst 

trekke deg fra studien uten å oppgi grunn. For 

å kunne delta må du gi samtykke til at dine 

opplysninger kan brukes til hensikten 

beskrevet av prosjektet. Frem til intervjuet er 

ferdig, kan dine svar i intervjuetslettes. 

Deretter vil svarene ikke kunne knyttes til deg, 

og vil forbli i anonym form til bruk i forskning. 

Ettersom deltakere eller deltakende 

organisasjon mottar gavekort/penger, vi vil 

oppbevare navn og telefonnummer til alle 

deltakere av regnskapsmessige årsaker. Disse 

opplysningene kan ikke knyttes til svar gitt 

under intervjuet. 

 

KONTAKT 

Dersom du har spørsmål om studien kan du 
kontakte oss ved å sende en epost til: 
verdsetting@mathsinhealth.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

DU KAN LESE MER OM 

HELSEVERDISTUDIEN PÅ VÅR 

HJEMMESIDE: 

www.mathsinhealth.com/verdsetting  
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