
 

Informationsblad för deltagare i forskningsprojekt 

Bakgrund och syfte 

I en tid då vi blir äldre och lever längre, ökar risken för sjukdom. Äldres välbefinnande, det 

vill säga att må bra fysiskt, psykiskt och socialt, spelar en stor roll för ett hälsosamt åldrande. 

Fysisk aktivitet och minskat stillasittande har tidigare visat sig ha goda effekter på äldres 

hälsa, däremot är det brist på vetenskapliga studier som utforskat just yogas inverkan på 

äldres hälsa och välbefinnande.  

Syftet med denna studie är att undersöka effekten av ett yogabaserat träningsprogram på 

äldres välbefinnande, jämfört med aerobics (t ex gympa) och en väntelista. Vi kommer även 

undersöka effekten av fysisk aktivitet på aktivitetsmönster, kognition, rörlighet och fallrisk, 

depression, ångest, sinnesstämning, stress, smärta, sömnkvalitet, socialt stöd, samt 

riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. 

Förfrågan om deltagande 

Du har fått detta brev om deltagande i en forskningsstudie då du är mellan 65 och 85 år och 

folkbokförd i Stockholms län. Ditt namn har av en dator slumpmässigt valts ut från 

folkbokföringsregistret Statistics Sweden.  

Vi söker dig som är fysiskt inaktiv, bor i Stockholms län, talar svenska och inte har en fysisk- 

eller psykisk åkomma som kan hindra utövandet av fysisk aktivitet.  

Hur går studien till? 

Om du är intresserad av att delta i studien uppmanas du att kontakta vår 

forskningskoordinator (se kontaktuppgifter nedan). Om vi tillsammans kommer fram till att 

deltagande i studien passar dig, kommer du att slumpmässigt tilldelas en av tre grupper; 

senioryoga, senior aerobics (gympa) eller väntelista. 

Som deltagare i studien får du under 12 veckors tid tillgång till antingen yoga eller aerobics 

genom gratis medlemskap på ett träningscenter. Du kommer uppmanas att gå tre gånger i 

veckan, samt även instrueras att utföra träning i hemmet de gånger du inte kan ta dig till 

centret. Träning i hemmet sker på egen risk. Slumpas man till väntelista, får man fortsätta sina 

dagliga aktiviteter som förut, men efter uppföljningen på 12 veckor erhåller man ett 

träningskort giltigt för träningscentrets seniorklasser i 12 veckor. 

Du kommer att få svara på frågor i formulär, mätas och vägas samt lämna blod- och 

salivprover före studiens start. De prover som tas är blodstatus, blodsocker, blodfetter och 

kortisol. Varje blodprov (3 st.) innefattar 3-5ml och du får en remiss av oss så att du kan ta 

dem på något av Karolinska Universitetssjukhusets laboratorium. Du kommer även få 

genomgå två tester som utforskar kognition respektive balans- och rörlighet. Samtliga tester 

kommer att upprepas efter 12 veckor.  

Efter sex veckor kommer du inbjudas till ett möte eller telefonsamtal med en 

forskningssjuksköterska för ett samtal om hur det går för dig. Tre besök på Karolinska 

Institutet planeras och varje besök beräknas ta cirka 120 minuter. 

 



 

Vad händer med mina prover? 

De prover som lämnas i denna studie kommer att registreras i en så kallad biobank 

(Stockholms Medicinska Biobank nummer 914) i enlighet med Lagen om biobanker i hälso- 

och sjukvården (2002:297). Då proverna kommer vara pseudonymiserade med en 

slumpmässig sifferkombination kommer de inte kunna härledas direkt till dig och 

kodningslistan kommer förvaras i kassaskåp utan åtkomst för obehöriga. Samtliga prover 

kommer att användas enbart för studiens syfte och kasseras direkt efter analys. 

Vilka är riskerna? 

Riskerna med deltagande beräknas vara små då träningen är anpassad för äldre och då det 

finns resurser på plats under studiens gång för att hjälpa till vid behov. Alla klasser är ledda 

av utbildad personal som är vana vid nybörjare och ser till att träningen anpassas just för dig. 

Under ditt första möte med vår forskningsassistent kommer en individuell bedömning 

genomföras och om det upptäcks att deltagande i studien skulle kunna medföra några risker 

kommer du inte få delta. Om man varit inaktiv under en längre tid är det vanligt att man blir 

trött, andfådd eller får smärta i muskler vid träning, detta är inget farligt och instruktörerna på 

plats kommer att anpassa träningen efter just dina förutsättningar och behov. Eventuella 

skador eller obehag kommer att dokumenteras, rapporteras och ev. remitteras. Du kommer 

som deltagare i studien att få träffa en personlig tränare i början, mitten samt i slutet av de 12 

träningsveckorna.  

Finns det några fördelar? 

Syftet med denna studie är att utvärdera huruvida ökad fysik aktivitet, med fokus på yoga, kan 

öka välbefinnande. Tidigare studier har visat lovande resultat, vilket behöver verifieras, och 

därför innebär deltagande en chans till ökat fysiskt- och psykiskt välmående. Genom studien 

fås tillgång till 12 veckors kostnadsfri träning. Under studiens gång kommer vi att undersöka 

faktorer som påverkar din hälsa och du kommer givetvis få ta del av dessa resultat. 

Hantering av data och sekretess 

Insamlad data kommer att hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Karolinska Institutet (KI) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 

personuppgifter. Din kontaktperson för denna studie är Mats Hallgren (mats.hallgren@ki.se). 

Kontaktuppgifter till KI:s dataskyddsombud: Mats Gustavsson, dataskyddsombud@ki.se. 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i studien är att kunna spåra nödvändig data 

till rätt person, i händelse av oväntad företeelse. Behandlingen behövs också i samarbetet med 

träningscentret så att rätt person får sitt träningskort. På träningscentret registreras 

träningstillfällena elektroniskt genom träningskortet, och centret kommer att delge 

forskargruppen de uppgifterna för objektiv bedömning av hur ofta du tränat. 

KI är en statlig myndighet och har en skyldighet att bland annat följa reglerna för allmänna 

handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. KI kommer därför även att behandla 

personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. 

Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas 

av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen 

obehörig får ta del av uppgifterna. Dokument, formulär och prover kommer att 
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pseudonymiseras, förvaras säkert och endast användas i det syfte som omfattas av studien. 

Kodningslistan kommer vara inlåst i ett arkivskåp. Efter studiens avslut kommer insamlad 

data sparas (i låst arkivskåp) i tio år, detta i enlighet med Karolinska Institutets riktlinjer. 

Du har rätt att begära tillgång till och, när så är möjligt, få rättelse av dina personuppgifter. Du 

kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke att delta i studien genom att kontakta 

forskningskoordinator (se kontaktuppgifter nedan).  

Om du har synpunkter på KI:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till 

dataskyddsombud@ki.se. Om du inte är nöjd med KI:s svar, kan du vända dig till 

Datainspektionen med klagomål på KI:s behandling av dina personuppgifter, 

datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00. 

Lämnade personuppgifter kan komma att användas inom annan forskning som är godkänd av 

en etikprövningsnämnd. Om så blir fallet kommer du att bli kontaktad ånyo. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Du kommer att delges dina individuella resultat vid studiens slut. Du kommer även kunna ta 

del av studiens fullständiga resultat genom publikation i vetenskapliga tidskrifter och på 

seminarier.  

Försäkring, ersättning? 

Studiens deltagare omfattas av Patientskadeförsäkringen. Deltagande i studien innefattar inte 

någon ekonomisk ersättning men deltagandet är kostnadsfritt. 

Frivillighet 

Ditt deltagande i forskningsstudien är fullständigt frivilligt och du kan välja att avsluta ditt 

deltagande när som helst under studiens gång, utan förklaring eller påföljder. Vänligen 

kontakta studiekoordinator (nedan) om du önskar avsluta ditt deltagande. 

Ansvariga 

Ansvarig för studiens genomförande är Mats Hallgren, Institutionen för Folkhälsovetenskap 

på Karolinska Institutet (mats.hallgren@ki.se). 

Forskningshuvudman för studien är Karolinska Institutet.  

För frågor och intresseanmälan, vänligen kontakta 

Studiekoordinator:  

Telefonnummer:  

Mail: 
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Samtyckesformulär 

Vänligen läs informationsbladet noggrant och tveka inte att ställa frågor 

 

 Jag har fått tillräcklig muntlig och skriftligt information om studien 

 Jag har förstått studiens syfte och tillvägagångssätt och fått möjlighet att ställa frågor 

 Jag har förstått att mitt deltagande är fullständigt frivilligt  

 Jag har förstått att jag kan välja att avsluta mitt deltagande när som helst under 

studiens gång 

 Jag tillåter att mina personuppgifter registreras såsom har beskrivits och att de endast 

hanteras av för studien behöriga 

 Jag tillåter att träningscentret ger uppgifter om mina träningstillfällen till 

forskargruppen 

 Jag godkänner att de prov jag tar i samband med studien hanteras i Stockholms 

Medicinska Biobank (nummer 914) 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien 

 

-----------------------------------------------  ------------------- 

Signatur     Ort och datum 

   

-----------------------------------------------  -------------------  

Namnförtydligande   Födelsedatum (år, månad, dag) 

 

 

Undertecknad har gått igenom studiens syfte och tillvägagångssätt med ovanstående 

studiedeltagare samt erhållit dennes samtycke. Forskningsdeltagaren har fått en kopia av 

informationsbladet. 

 

-----------------------------------------------  ------------------- 

Signatur forskningsassistent eller motsvarande Ort och datum 

 

------------------------------------------------ 

Namnförtydligande 


