
Vi introduceres nærmest dagligt for 

nye teknologier. Ting, vi tager til os 

og har glæde af, men som samti-

digt vækker bekymring på grund af 

mulige helbredseffekter.

Et godt eksempel er mobiltelefoner: 

Næsten alle danskere har en mobil-

telefon, og de bruges flittigt, men 

til trods for at der er gennemført 

flere videnskabelige undersøgelser, 

er det stadigt uklart, om der er en 

risiko ved at bruge mobiltelefoner. 

For at besvare den type spørgsmål, 

er det nødvendigt med meget store 

undersøgelser, der strækker sig 

over lang tid. Sådanne studier er 

meget dyre og besværlige at gen-

nemføre. 

For fremover at være bedre rustet 

til at undersøge mobiltelefoner 

og andre nye og kommende tek-

nologier, har vi hos Kræftens 

Bekæmpelse i samarbejde med en 

række europæiske lande iværksat 

en  storstilet befolkningsundersø-

gelse, kaldet COSMOS, hvor vi føl-

ger en stor gruppe europæere i de 

næste mange år.

Både verdenssundhedsorganisati-

onen WHO og Folketinget er meget 

interesseret i, at det undersøges, 

om mobiltelefoner påvirker folks 

sundhed. Derfor er noget af det 

første, vi vil undersøge, om der er 

en sammenhæng mellem brug af 

mobiltelefoner og udvikling af ting 

som hovedpine, søvnproblemer, 

hjertekarsygdomme eller kræft.

Hver deltager er vigtig 

For også at kunne undersøge risi-

koen for sjældne sygdomme er 

det vigtigt, at så mange som muligt 

deltager, og at deltagerne repræ-

senterer et bredt udsnit af befolk-

ningen: syge som raske, unge 

som gamle, mobilbrugere og folk, 

der aldrig bruger mobiltelefoner. Vi 

har tidligere inviteret 100.000 dan-

skere, og nu inviterer vi yderligere 

100.000 til at deltage i undersø-

gelsen. Den danske undersøgelse 

indgår desuden i et samarbejde 

med andre EU lande. I alt forven-

tes ca. 250.000 europæere at del-

tage i undersøgelsen.

 Hvordan har vi fundet frem til dig? 

Vi har fundet frem til dig ved en 

tilfældig udtrækning blandt abon-

nenterne hos en række mobiltele-

fonselskaber. Selvom du aldrig 

bruger din mobil, eller det er andre, 

der bruger den, så håber vi stadig, 

at du vil deltage. 

Hvad beder vi om

Vælger du at deltage i undersøgel-

sen, indebærer det:

•  At du besvarer et spørgeske-

ma om dit helbred, din livsstil 

og om, hvordan du bruger din 

mobiltelefon, hvis du har en. 

•  At vi om nogle år kontakter dig 

igen og beder dig udfylde et nyt 

spørgeskema.

•  Hvis du anvender et mobilabon-

nement i dit eget navn, beder vi 

også om din tilladelse til at søge 

yderligere oplysninger hos dit 

mobilselskab, så længe du del-

tager i undersøgelsen. De op-

lysninger, vi henter, beskriver 

dit totale månedlige forbrug og 

giver ikke indblik i, hvilke numre 

eller hvem du har talt med. 

  Da mobilabonnementer tit er op-

rettet af en anden end brugeren 

(f.eks. forældre, ægtefælle eller 

arbejdsgiver), sikrer vi bl.a. ved 

hjælp af spørgeskemaet, at vi 

kun henter oplysninger, som be-

skriver dit personlige forbrug. 

Samtidig sikrer vi, at vi ikke hen-

ter oplysninger, hvis du ikke selv 

ejer abonnementet. 

Helt frivilligt og fortroligt

Det er frivilligt at deltage i undersø-

gelsen, og ved at henvende sig til 

COSMOS-gruppen hos Kræftens 

Bekæmpelse kan man når som 

helst trække sig ud af undersøgel-

sen, uden at begrunde hvorfor.

Alle oplysninger, der bliver ind-

samlet i forbindelse med under-

søgelsen, er strengt fortrolige  og 

omfattet af tavshedspligt. Delta-

gernes navne og identiteter indgår 

ikke i undersøgelsen. Ved offent-

liggørelse af undersøgelsens 

resultater vil alle informationer 

være samlet i tabeller og figurer, 

hvor enkeltpersoner ikke kan gen-

kendes.

Undersøgelsen er godkendt af 

Datatilsynet. Det vil sige, at den 

opfylder de krav, som den danske 

stat stiller til databeskyttelse.

Ny teknologi - hvad betyder det for helbredet



Resultaterne af undersøgelsen 

Resultaterne af undersøgelsen vil 

blive offentliggjort i videnskabelige 

tidsskrifter, men kan også følges 

på vores hjemmeside og i medi-

erne. Deltagernes navne og iden-

titeter indgår ikke i undersøgelsen. 

Hvem står bag

Undersøgelsen udføres af Afde-

ling for Statistik og Epidemiologi, 

en afdeling ved Institut for Epide-

miologisk Kræftforskning, Kræf-

tens Bekæmpelse. 

Ideen til undersøgelsen er opstået 

i et samarbejde mellem forskere 

fra Danmark, Sverige, Finland, 

Tyskland og Storbritannien. Den 

danske del af undersøgelsen er 

finansieret af midler fra Statens 

Strategiske Forskningsråd.

En række mobiltelefonselskaber 

har indvilliget i at levere de nød-

vendige forbrugsdata.

UNI•C Statistik & Analyse står for 

det praktiske i forbindelse med 

dataindsamling.

Hvis du har spørgsmål

Du kan finde mere information om 

undersøgelsen på vores hjemme-

side www.cancer.dk/cosmos, eller 

du kan sende en e-mail til 

cosmos@cancer.dk eller ringe på 

35 25 79 79 (man-fre 10-12 og 13-16).

Mange tak for din hjælp.
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