FORSØGSDELTAGERE TIL GLASHUSPROJEKT SØGES!
Vi søger pt. raske forsøgsdeltagere til forskningsprojekt ifm. Green Solution House på Bornholm.
Hvor forskere fra bl.a. Oxford University vil undersøge.

‘Dagslysets effekt på menneskets biologi - Om effekten af
glasbygningers indflydelse på menneskets søvn, døgnrytme og
velvære’.
Forsøget har til formål at undersøge miljøet og indeklimaet i en Photon Pod (glasbygning)
sammenholdt med et normalt rum i et nærtliggende hotel. Forsøget forventes at vare op til 11 dage.
Disse dage er for deltageren fordelt mellem 3 overnatninger i en Photon Pod (glasbygning) + et
døgn til kortlægning af døgnrytmen, efterfulgt af en fridag. Herefter gentages denne procedure, men
denne gang i et normalt rum i et nærliggende hotel, efterfulgt af en afsluttende debreafing.
Vi vil blandt andet undersøge:




Oplevelsen og vurdering af belysningsforhold.
Lysets indflydelse på søvn og døgnrytme, samt synkroniseringen af døgnrytmen.
Vågenhed og oplevelse af velvære.

Det endelige mål med forsøget er at undersøge effekten af glasbygninger på menneskets søvn,
døgnrytme og velvære.
Du kan deltage i dette forsøg, hvis du:










Er M/K mellem 20-40 år gammel.
Er generelt sund og rask, og uden søvnproblemer.
Ikke regelmæssigt tager medicin.
Ikke har et væsentlig øget alkohol- eller koffeinforbrug.
Ikke har aften-, nat- eller skifteholdsarbejde.
Ikke har rejst gennem flere tidszoner (GMT+1 ± 2 timer), i den seneste tid.
For kvinder: ikke er gravid.
Normalt syn.
Er ikke-ryger.

Og lever op til forsøgets inklusionskriterier, der afdækkes ved en screening. Hvis du finder, at du
møder ovenstående kriterier og godt kunne tænke dig, at tage del i forskningsprojektet må du meget
gerne tage kontakt til projektleder og forsøgsansvarlige Joachim Stormly Hansen på tlf. + 45 42
56 56 73 eller på mail Joachim@thephotonspace.com.

Ved samtykke vil vi afholde et møde/ informationssamtale, og screeningen for at afdække forsøgets
inklusionskriterier. Du må gerne medbringe en bisidder. Her vil vi også afdække hvad det indebærer
for dig at deltage i projektet, rettigheder, etiske overvejelser, eventuelle potentielle risici, samt
oplysninger om informeret samtykke.
Du skal vide at evt. deltagelse i forskningsprojektet er frivilligt. Og at man frit kan trække sig fra
forsøget når som helst. Der udbetales ikke godtgørelse for at deltage i forsøget.
Transportomkostninger vil blive dækket. Forskningsprojektet finder sted i forbindelse med Green
Solution House på Bornholm:
Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne.
Skulle du have nogle spørgsmål om projektet er du meget velkommen til at tage kontakt.
På forhånd tak for din interesse i projektet, jeg håber at høre fra dig.
De Venligste Hilsner.
Joachim Stormly Hansen
Projektleder/ Forsøgsansvarlig
Tlf. + 45 42 56 56 73
Mail. Joachim@thephotonspace.com
Projektidentifikation (Pro. nr.: H-16028205).

