Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet
Anvendbarhet av teknologi i transisjon

Bakgrunn og hensikt
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie som handler om det å bli overført fra
barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling (transisjon). Jeg ønsker å finne ut hvordan teknologi
kan støtte unge pasienter i denne prosessen.
Du kan være med å bestemme fremtidig teknologi for ungdommer i liknende situasjon og lære
hvordan man lager ny teknologi.

Hvem kan delta?
Jeg ønsker å intervjue mellom 16 og 20 unge mellom 13 og 25 år med langvarige helseutfordringer
som er midt i eller har vært gjennom transisjon.

Hva innebærer studien?
Hvis du ønsker å delta i studien, inviteres du til å delta i et intervju. Intervjuet vil handle om dine
tanker om overgangen fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling.
Intervjuet vil vare mellom en halvtime til en time, og vi blir sammen enig om tid og sted. Eventuelle
kostnader du måtte ha i forbindelse med intervjuet dekkes av meg.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å være med i denne studien. Å ikke være med i studien får ikke konsekvenser for
din behandling på sykehuset.
Hvis du sier ja til å være med, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om
deg og har rett til å korrigere disse. Du kan også når som helst ombestemme deg og trekke ditt
samtykke. Hvis du ikke føler deg komfortabel under intervjuet kan du alltid velge å avslutte uten å
gi noe grunn. Hvis du ombestemmer deg kan du be om at all informasjon om deg blir slettet.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Jeg kommer til å ta opp vår samtale på en lydopptaker og notere på en papirblokk. Etterpå kommer jeg
til å skrive ned det som sies på opptaket. Etter at opptaket er nedskrevet og anonymisert, kommer jeg
til å slette opptaket. Det er kun jeg og to andre som vil høre på opptakene og lese tekstene.
I august 2017 vil navnelisten og all informasjon som kan knyttes til deg bli slettet. Ingen kommer til å
kjenne deg igjen i den ferdige oppgaven.
Det kan være at du senere inviteres til å hjelpe meg å designe (lage) eller teste (prøve ut) teknologien.
Dette prosjektet er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), som er
personvernombudet for alle norske universiteter, høyskoler, flere sykehus og forskningsinstitusjoner,
og personvernombudet på Akershus sykehus.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller hvis du senere vil trekke deg, kan du kontakte meg på tlf. 404 69 782 eller
sende en epost til margarma@ifi.uio.no.
Med vennlig hilsen
Margaret Machniak,
Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo
Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23B
0373 OSLO

Samtykke til deltakelse i studien
Jeg har mottatt informasjon om studien og vil delta i intervju. Jeg vet at:
-

Jeg kan trekke mitt samtykke når som helst uten å oppgi noe grunn.
Jeg har rett til innsyn og sletting av opplysninger om meg.

_______________________________________________________
(signert av prosjektdeltaker, dato)

Er du under 16 år, trenger du godkjennelse fra dine foreldre.
Samtykke fra foresatte:
(for ungdommer 13-17 år)

_______________________________________________________
(signert av forelder/verge)

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien:

_______________________________________________________
(Margaret Machniak, PhD kandidat, dato)

