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Garðabæ 15. október 2007 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Bréf þetta er sent til allra þeirra sem útskrifaðir hafa verið hjá Íslensku Vigtarráðgjöfunum frá 

upphafi og fram til 31. desember 2006 og ert þú þar á meðal. Erindi þessa bréfs er að leita 

eftir samþykki þínu um þátttöku í rannsókn á langtíma árangri þessa hóps. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar munu nýtast til áframhaldandi þróunar og vinnslu Íslensku 

Vigtarráðgjafanna og einnig allra þeirra sem vinna með fólk sem á við ofþyngd að stríða. 

Svar þitt skiptir miklu máli hvort sem þér hefur gengið vel eða ekki því eftir því sem fleiri 

taka þátt, því betur sýna niðurstöður rétta mynd af árangri starfsins. 

 

Samkvæmt lögum þarf að liggja fyrir samþykki þeirra sem vilja vera á úrtakslista og er þögn 

ekki sama og samþykki. Ef þú sérð þér fært að taka þátt í þessari rannsókn og styðja um leið 

áframhaldandi starf okkar í baráttunni við ofþyngdina vil ég biðja þig að senda til baka neðri 

hluta þessa bréfs í umslaginu sem fylgir hér með og má setja ófrímerkt í póst. Einnig er 

heimilt að senda samþykki á tölvupósti til ddv@simnet.is. Þá verður einnig hægt að senda þér 

niðurstöður þegar þær liggja fyrir ef óskað er.  

Svör þurfa að berast fyrir 24. október 2007.  

 

Anna Njálsdóttir er nemandi í sálfræði við Háskólann á Akureyri ætlar að framkvæma þessa 

rannsókn sem BA verkefni og verður unnið í samráði við Íslensku Vigtarráðgjafanna. Einnig 

hefur verið tilkynnt til Persónuverndar um þessa rannsókn. Spurningalistar verða sendir til 

allra þeirra sem samþykkja að taka þátt og verða þeir hvorki merktir nafni né númeri svo ekki 

verður hægt að rekja svörin til þáttakanda. Ef einhverjar spurningar vakna þá er þér velkomið 

að hafa samband við Önnu í síma 469 4745 eða Kristínu í síma 564 5472.  

 

Fyrir hönd Íslensku Vigtarráðgjafanna 

Kristín Óladótti 

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

Ég samþykki að taka þátt í þessari rannsókn. 

Nafn: 

Heimilisfang: 


