10.9 Purrebrev
De to neste sidene viser eksempel på purrebrevene som ble sendt deltagerne. Det første er
purrebrev til aldersgruppen 1953-57 (skjema 2) og det andre er til aldersgruppen 1925-27 og
1950-51 (homocystein og kostholdsskjema).
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Kjære HUSK deltaker!
For en tid tilbake deltok du i Helseundersøkelsen i Hordaland, HUSK. Takk for at du møtte
frem!
I lokalet fikk du et spørreskjema som du kunne ta med deg hjem, fylle ut og deretter sende i
svarkonvolutt til oss. Vi kan dessverre ikke se å ha mottatt ditt skjema, og sender deg derfor et
nytt. Vi håper du vil returnere skjemaet i den vedlagte svarkonvolutten så snart som mulig.
Porto er betalt.
Det tar gjerne litt tid før dette brevet kommer i din postkasse. Hvis du mener du allerede har
sendt inn spørreskjemaet, kan du se bort i fra denne henvendelsen.
Vi takker nok en gang for din deltakelse i HUSK- ditt bidrag er viktig for å gi oss en bedre
forståelse av hvordan mange ulike forhold virker inn på helse og trivsel, og dermed hvordan
vi bedre kan forebygge sykdom i fremtiden.
Med vennlig hilsen

Grethe Seppola Tell
Professor og prosjektleder HUSK

Kari Juul
Prosjektkoordinator HUSK
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Adresse
Armauer Hansens Hus
Haukelandsveien 28
5021 BERGEN

Telefon
Fax
55 97 46 60 (Kari Juul)
55 97 58 96
55 97 46 68 (Grethe S. Tell)
e-post: kari.juul@isf.uib.no eller grethe.tell@isf.uib.no
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