
   

  

Hvordan undgår vi at falde? 
 

Ældremedicinsk Forskningsenhed ved Aalborg Universitetshospital og Hjørring Kommune 

vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg.  
 
Formålet med forsøget er at undersøge, om vi kan forebygge en besværet alderdom som 

følge af faldulykker, der kan have alvorlige konsekvenser til følge for den 

enkelte såsom hoftebrud. Dette gør vi ved at udvikle et redskab til at 

identificere ældre borgere, der kan være i øget risiko for at falde.  
 
Måden vi gør det på er ved at udføre fysiske tests af din muskelstyrke, 

reaktionstid, balanceevne, ganghastighed og hjerterytme i 

Aktivitetscenter Lynggården, Hirtshals. Derudover udfylder vi et 

spørgeskema sammen med dig. Slutteligt vil du, hver måned i 1 år, skulle 

indsende en kalender, hvori du blot skal notere, hvis du er faldet. Ved fald 

ringes du efterfølgende op. Du vil blive kontaktet, hvis vi ved analyse af 

dine resultater, efter at året er gået, finder noget, der skal gøres noget 

ved.  
 
For at mindske antallet af spørgsmål henter vi supplerende oplysninger om dine helbreds-

oplysninger fra din patientjournal. Disse oplysninger anvendes udelukkende af os.  
 
Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Du kan til enhver tid tilbage-

kalde dit samtykke.  

Dine svar behandles fortroligt og vil ikke blive videregivet til andre. Alle, 

der arbejder med undersøgelsen, har tavshedspligt. Undersøgelsen er 

godkendt af Datatilsynet. Aalborg Universitetshospital er dataansvarlig.  

For at kunne deltage skal du være 75 år eller derover, bo i dit eget hjem 

i Hjørring Kommune, kunne stå oprejst i 1 minut uden støtte samt ikke 

have en demensdiagnose.  

Ønsker du at deltage, eller har du spørgsmål til undersøgelsen kan du ringe på tlf. 52 

50 57 53 alle hverdage fra kl. 8-15.30. Deltagelse forudsætter et skriftligt samtykke. Du kan 

finde en kopi af samtykkearket på bagsiden. 



   

  

 

 

Informeret samtykke til deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. 

 

Forskningsprojektets titel: Screeningsværktøj til opsporing af borgere i risiko for at falde.  

 

Erklæring fra forsøgspersonen: 

Jeg har fået skriftlig og mundtlig information og jeg ved nok om formål, metode, fordele og  
ulemper til at sige ja til at deltage.  

Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at  

det vil få konsekvenser for min videre kontakt med Hjørring kommune.  

Jeg giver samtykke til, at deltage i forskningsprojektet og har fået en kopi af dette samtykkeark  
samt en kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug. 

 

Forsøgspersonens navn: ________________________________________________________ 

 

Dato: _______________   Underskrift: ____________________________________________ 

 
Hvis der kommer nye væsentlige helbredsoplysninger frem om dig i forskningsprojektet vil du blive 
informeret. Vil du frabede dig information om nye væsentlige helbredsoplysninger, som kommer frem i 
forskningsprojektet, bedes du markere her: __________ (sæt x) 
 

Vi vil gerne have mulighed for at lave fremtidige projekter i forlængelse af det nuværende: 

Må vi gerne kontakte dig i fremtiden mhp. deltagelse i et nyt projekt, hvis det bliver aktuelt?: 
 
Ja _____ (sæt x)         Nej _____ (sæt x) 

 

Erklæring fra den, der afgiver information: 

Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget.  
 
Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om 
deltagelse i forsøget.   

Navnet på den, der afgiver information:       

 

Dato: _______________   Underskrift: ____________________________________________ 
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