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1. Generelle opplysninger

a. Prosjektleder
Navn:

Ingrid Følling

Akademisk grad:

PhD

Klinisk kompetanse:

Prosjektleder

Stilling:

Forsker

Arbeidssted:

St. Olavs Hospital

Arbeidsadresse:

Regionalt senter for fedmeforskning og
innovasjon

Postnummer:

7006

Sted:

Trondheim

Telefon:

92855412

E-post adresse:

ingfoll@gmail.com

b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Gammel vane-vond å vende 2
(2012/1742)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
Da vi fikk for få deltakere i denne studien for det formålet som var tenkt ble det i stedet en
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masteroppgave med de datene vi fikk og sammenlignet de med en referanse-populasjon i
HUNT3. Dette ble søkt om med nr: 2015/859 Prosjekttittel: "Hvem benytter seg av
Frisklivssentralene?"

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
I den opprinnelige søknaden var det styrkeberegnet 112 deltakere. I de inkluderte kommunale
Frisklivssentralene som var nyoppstartet gikk rekrutteringen sakte og etter et år var det 38
deltakere. Med tanke på at det var et PhD prosjekt som skulle ferdigstilles, kunne vi ikke bruke
disse dataene i PhD avhandlingen på grunn av at vi fikk for få deltakere. I stedet så en
masterstudent på dataene i sin oppgave i stedet og sammenlignet de med en referanse-populasjon
i HUNT3.Dette ble søkt om med nr: 2015/859 Prosjekttittel: "Hvem benytter seg av
Frisklivssentralene?"

3. Vedlegg

#

Type

Filnavn

Lagt inn dato

1.

Sluttmelding /
publikasjon

Master Thesis
LISApdf.pdf

10.04.19

4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK
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