Forespørsel om å delta i en vitenskaplig undersøkelse.
Informasjon til sykepleier ved dialyseavdelingen i forhold til studien:
Brukermedvirkning i forhold til eldre pasienter med kronisk nyresvikt som blir
behandlet med hemodialyse og deres pårørende.
Bakgrunn for studien.
Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i den nye Omsorgsmeldingen, Stortingsmelding 25
(2005-2006) Mestring, muligheter og mening som vektlegger at pasienter og pårørende får
være delaktig og får makt og innflytelse over sin egen situasjon. Undersøkelsen setter fokus
på eldre (mer enn 75 år) pasienter med kronisk nyresvikt som blir behandlet med hemodialyse
og som ikke skal nyretransplanteres og pårørende til samme pasientgruppe. Jeg henvender
meg til deg med forespørsmål om du kan tenke deg å delta i denne undersøkelsen
Målsetting og problemstilling for studien.
Målet med undersøkelsen er å få kunnskap om hvordan eldre hemodialysepasienter og deres
pårørende erfarer medbestemmelse/deltagelse (brukermedvirkning) i forhold til
hemodialysebehandlingen. Og hvordan sykepleiere i en dialyseavdeling erfarer at,
medbestemmelse/deltagelse (brukermedvirkning) i forhold til eldre hemodialysepasienter og
deres pårørende blir praktisert i en dialyseavdeling.
Problemstilling for studien er: Hvordan blir brukermedvirkning i en dialyseavdeling erfart av
pasient og pårørende, og hvordan erfarer sykepleier at brukermedvirkning blir praktisert?
Metode.
Undersøkelsen skjer ved en kvalitativ studie. Det planlegges å intervjue pasienter, 10
pårørende og sykepleiere fra ulike dialyseavdelinger. Dersom du ønsker å delta i denne
studien vil jeg først be deg fortelle litt om deg selv; utdanning og yrke, hvor lenge du har
arbeidet ved dialyseavdelingen, det sosiale miljøet i avdelingen og dialyseavdelingens rutiner.
Videre vil jeg be deg fortelle om dine erfaringer med samhandlingen med de eldre
hemodialyse pasientene og deres pårørende om hemodialysebehandlingen. Du kan ta
utgangspunkt i en pasient og ditt første møte med pasienten og deres pårørende tiden frem til i
dag. Du kan fortelle om hvordan du informerer dem, hvordan du lar dem uttrykke sine ønsker
og behov og hvordan du legger til rette for at deres ønsker og behov blir tatt til følge.
Intervjuet vil skje på et rolig sted utenom avdelingen, det kan være i ditt hjem eller at forsker
finner et annet egnet sted. Samtalen vil bli tatt opp på bånd, for så senere å bli skrevet ned i
tekst og analysert. Etter at intervjuet er analysert kan det bli aktuelt å kontakte deg på nytt for
å be deg utdype enkelte hendelser.
De som kan delta i undersøkelsen er:
- Eldre hemodialyspasienter som er 75 år eller mer, som ikke skal nyretransplanteres, og
som har blitt behandlet med hemodialyse i minst to måneder.
- Pårørende til samme pasientgruppe, der pasienten selv ikke deltar i undersøkelsen.
- Sykepleiere som har arbeidet i dialyseavdelingen i to år eller mer.
Fem forskjellige dialyseavdelinger vil bli forespurt om å delta.
Risiko/ubehag: Det å fortelle sin egen historie kan sette i gang følelser og tanker som du ikke
er klar over. Får du behov for å snakke med noen etter intervjuene kan du når som helst ta

kontakt med forskeren eller med den kontaktsykepleier som snakket med deg første gang.
Kontaktsykepleier har taushetsplikt og ingen andre i avdelingen vil få vite noe om din
deltagelse i studien.
Frivillighet: Det er fullstendig frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg fra
undersøkelsen uten å måtte oppgi noen grunn. Trekker du deg fra studien vil dette ikke få
noen innvirking på deres arbeidsforhold i dialyseavdelingen.
Databehandling/taushetsplikt: Alle som skal ha kontakt med de innsamlede dataene er
underlagt taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 13 og Helsepersonellovens § 21. Alle
fortellingene vil bli behandlet konfidensielt. Det er bare prosjektleder og eventuelt veiledere
som vil ha tilgang til opplysningene. Når fortellingene er analysert vil lydopptakene bli
slettet. Når resultatene presenteres i en doktorgradavhandling skal det ikke være mulig å
kjenne igjen enkeltpersoner. Alle opplysninger som kan spores tilbake til deg vil bli slettet når
prosjektet avsluttes 31.12.2011.
Etisk og faglig vurdering: Prosjektet er godkjent av det sykehuset og den avdelingen du er
ansatt på. Undersøkelsen er også godkjent av Regionale komitè for medisinsk forskningsetikk,
Region Midt Norge, og er meldt til personvernombudet ved Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste.
Samtykke: Etter at kontaktsykepleier har informert deg og du har lest informasjonsskrivet
kan du bruke 3 – 4 dager og tenke igjennom forespørselen på. Dersom du ønsker å delta så
skriver du under samtykkeerklæringen og sender svarslippen direkte til forskeren innen dato
………. Når jeg får svarslippen fra deg tar jeg kontakte med deg pr. telefon for å avtale tid og
sted. Dersom du ønsker flere opplysninger før du sier deg villig til å la deg intervjue kan jeg
kontaktes på telefon 70161391 (jobb) 92850817 (mobil). Jeg planlegger å utføre intervjuene i
løpet av høst 2007og 2008.
Mitt navn er Elin Aasen og jeg er ansvarlig for prosjektet. Jeg er utdannet sykepleier og
høgskolelektor og arbeider ved Høgskolen i Ålesund, institutt for helsefag. Jeg har tidligere
arbeidet 10 år ved en dialyseavdeling. Denne studien er en del av et doktorgradsarbeid ved
Universitetet i Bergen. Mine veiledere i forhold til dette arbeidet er Kåre Heggen professor
ved Høgskolen i Volda, Bente Wold professor ved Universitetet i Bergen og Marit
Kvangarsnes førsteamanuensis ved Høgskolen i Ålesund.
Takk for at du tok deg tid til å lese dette.
Ålesund ……….. Vennlig hilsen Elin Aasen

SAMTYKKE TIL Å DELTA I UNDERSØKELSEN:
BRUKERMEDVIRKNING I FORHOLD TIL ELDRE PASIENTER MED KRONISK
NYRESVIKT SOM BLIR BEHANDLET MED HEMODIALYSE OG DERES PÅRØRENDE.
Jeg har mottatt muntlig og skriftlig informasjon om studien og sier meg villig til å delta.

Navn:……………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Sted:…………………..dato…………………….
Telefon:……………………………………………
Email adresse:…………………………………….

En frankert konvolutt ligger vedlag og returneres til
Elin Aasen Lerstadtoppen 34 6014 Ålesund
.

Intervjuguide
Dataene vil innhentes ved hjelp av fortellinger og målet er at informantene får fortelle så fritt
som mulig innenfor rammen som forskningsspørsmålet gir. Intervjuet startes ved at vi snakker
om hvordan det hele skal foregå og at forskeren hjelper informanten videre i fortellingen
dersom informantene står fast.
Spørsmål til sykepleier:
Kan du først fortelle litt om deg selv; utdanning og yrke, hvor lenge du har arbeidet ved
dialyseavdelingen, det sosiale miljøet i avdelingen og dialyseavdelingens rutiner. Videre vil
jeg be sykepleier fortelle om sine erfaringer med samhandlingen med pasient og pårørende fra
sitt første møte og frem til dagen i dag.
- Hvordan gav du den første informasjonen om behandlingen?
- Hvordan fikk pasienten og deres pårørende utrykke sine ønsker og behov?
- Hvordan fikk pasienten og pårørende gjennomslag for sine ønsker og behov?
Du kan ta utgangspunkt i en pasient og dens pårørende og ditt første møte og frem til dagen i
dag.

Forespørsel om å delta i en vitenskaplig undersøkelse.
Informasjonsskriv til pasienten i forhold til studien:
Brukermedvirkning i forhold til eldre pasienter med kronisk nyresvikt som blir
behandlet med hemodialyse og deres pårørende.
Bakgrunn for studien.
Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i den nye Omsorgsmeldingen, Stortingsmelding 25
(2005-2006) Mestring, muligheter og mening som vektlegger at pasienter og pårørende får
være delaktig og får makt og innflytelse over sin egen situasjon. Undersøkelsen setter fokus
på eldre (mer enn 75 år) pasienter med kronisk nyresvikt som blir behandlet med hemodialyse
og som ikke skal nyretransplanteres og pårørende til samme pasientgruppe. Litteraturen
beskriver at antall eldre hemodialysepasienter er økende og dialyseavdelingene har et stort
arbeidspress og liten tid til å ivareta alle behovene som de eldre hemodialysepasientene har.
Litteraturen beskriver også at det å være hemodialysepasient er svært krevende både for
pasienten og de pårørende. Undersøkelsen ønsker å finne ut hvordan dialyseavdelingene
tilrettelegger for brukermedvirkning, slik at eldre hemodialysepasienter og deres pårørende får
mulighet til å ha innflytelse og til å ta egne valg i forhold til hemodialysebehandlingen. Jeg
henvender meg til deg med forespørsmål om du kan tenke deg å delta i denne undersøkelsen.
Målsetting og problemstilling for undersøkelsen.
Målet med undersøkelsen er å få kunnskap om hvordan eldre pasienter med kronisk nyresvikt
som blir behandlet med hemodialyse og deres pårørende erfarer medbestemmelse/deltagelse
(brukermedvirkning) i forhold til hemodialysebehandlingen og hvordan sykepleiere i en
dialyseavdeling erfarer at, medbestemmelse/deltagelse (brukermedvirkning) i forhold til eldre
hemodialysepasienter og deres pårørende blir praktisert i en dialyseavdeling.
Problemstilling for studien er: Hvordan blir brukermedvirkning i en dialyseavdeling erfart av
pasient og pårørende, og hvordan erfarer sykepleier at brukermedvirkning blir praktisert.
Metode.
Undersøkelsen skjer ved en kvalitativ studie. Det planlegges å intervjue 10 pasienter, 10
pårørende og 10 sykepleiere fra 5 ulike dialyseavdelinger. Dersom du ønsker å delta i denne
studien vil jeg først be deg fortelle litt om deg selv; utdanning, tidligere yrke, økonomi,
familie og venner. Videre vil jeg be deg fortelle om dine erfaringer med samhandlingen med
sykepleier om hemodialysebehandlingen. Du kan ta utgangspunkt i den første informasjonen
du fikk og frem til dagen i dag. Du kan fortelle om hvordan du fikk informasjon hvordan du
fikk uttrykke dine ønsker og behov og hvordan du erfarer at dine ønsker og behov blir tatt til
følge. Intervjuet vil skje på et rolig sted utenom avdelingen, det kan være i ditt hjem eller at
forsker finner et annet egnet sted. Samtalen vil bli tatt opp på bånd, for så senere å bli skrevet
ned i tekst og analysert. Etter at intervjuet er analysert kan det bli aktuelt å kontakte deg på
nytt for å be deg utdype enkelte hendelser.
De som kan delta i undersøkelsen er:
- Eldre hemodialyspasienter som er 75 år eller mer, som ikke skal nyretransplanteres, og
som har blitt behandlet med hemodialyse i minst to måneder.
- Pårørende til samme pasientgruppe, der pasienten selv ikke deltar i undersøkelsen.
- Sykepleiere som har arbeidet i dialyseavdelingen i to år eller mer.

Fem forskjellige dialyseavdelinger vil bli forespurt om å delta i undersøkelsen.
Risiko/ubehag: Det å fortelle sin egen historie kan sette i gang følelser og tanker som du ikke
er klar over. Får du behov for å snakke med noen etter intervjuene kan du når som helst ta
kontakt med forskeren eller med den kontaktsykepleier som snakket med deg første gang.
Kontaktsykepleier har taushetsplikt og ingen andre i avdelingen vil få vite noe om din
deltagelse i studien.
Frivillighet: Det er fullstendig frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg fra
undersøkelsen uten å måtte oppgi noen grunn. Trekker du deg fra studien vil dette ikke få
noen innvirking på deres behandling i dialyseavdelingen.
Databehandling/taushetsplikt: Alle som skal ha kontakt med de innsamlede dataene er
underlagt taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 13 og Helspersonellovens § 21. Alle
dataene/fortellingene vil bli behandlet konfidensielt og avidentifisert og når
dataene/fortellingene er analysert vil båndene bli slettet. Etter at fortellingene er analysert kan
det være ønskelig å få utdypet enkelte hendelser i fortellingen og det kan bli aktuelt med et
intervju nummer to. Samtalen kan foregå i ditt hjem eller jeg vil finne et annet egnet sted som
sikrer din anonymitet.
Forsikring: Du er forsikret gjennom pasientskade forsikringsordningen.
Etisk og faglig vurdering: Prosjektet er godkjent av det sykehuset og den dialyseavdelingen
du blir behandlet på. Undersøkelsen er også godkjent av Regionale komitè for medisinsk
forskningsetikk, Region Midt Norge, og er meldt til personvernombudet.
Samtykke: Etter at kontaktsykepleier har informert deg og du har lest informasjonsskrivet
kan du bruke 3 – 4 dager og tenke igjennom forespørselen på. Dersom du ønsker å delta så
skriver du under samtykkeerklæringen og sender svarslippen direkte til forskeren innen dato
………. Når jeg får svarslippen fra deg tar jeg kontakte med deg pr. telefon for å avtale tid og
sted. Dersom du ønsker flere opplysninger før du sier deg villig til å la deg intervjue kan jeg
kontaktes på telefon. 70161391 (jobb) 92850817 (mobil). Jeg planlegger å utføre intervjuene i
løpet av høst 2007og 2008.
Mitt navn er Elin Aasen og jeg er ansvarlig for prosjektet. Jeg er utdannet sykepleier og
høgskolelektor og arbeider ved Høgskolen i Ålesund, institutt for helsefag. Jeg har tidligere
arbeidet 10 år ved en dialyseavdeling. Denne studien er en del av et doktorgradsarbeid ved
Universitetet i Bergen. Mine veiledere i forhold til dette arbeidet er Kåre Heggen professor
ved Høgskolen i Volda, Bente Wold professor ved Universitetet i Bergen og Marit
Kvangarsnes førsteamanuensis ved Høgskolen i Ålesund. Takk for at du tok deg tid til å lese
dette.

Ålesund………………

Vennlig hilsen Elin Aasen

SAMTYKKE TIL Å DELTA I UNDERSØKELSEN:
BRUKERMEDVIRKNING I FORHOLD TIL ELDRE HEMODIALYSEPASIENTER OG
DERES PÅRØRENDE.
Jeg har mottatt muntlig og skriftlig informasjon om studien og sier meg villig til å delta.

Navn:……………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Sted:…………………..dato…………………….
Telefon:……………………………………………
Email adresse:…………………………………….

En frankert konvolutt ligger vedlag og returneres til
Elin Aasen Lerstadtoppen 34 6014 Ålesund
.

Intervjuguide
Dataene vil innhentes ved hjelp av fortellinger og målet er at informantene får fortelle så fritt
som mulig innenfor rammen som forskningsspørsmålet gir. Intervjuet startes ved at vi snakker
om hvordan det hele skal foregå og at forskeren hjelper informanten videre i fortellingen
dersom informantene står fast.
Spørsmål til pasienten
Kan du først fortelle litt om deg selv; utdanning og yrke, familie, sosialt nettverk og økonomi.
Videre vil jeg be deg fortelle om dine erfaringer med samhandlingen med sykepleier om
dialysebehandlingen, fra du fikk din første informasjon om hemodialysebehandling og frem
til i dag.
- Hvordan har du erfart at informasjon har blitt gitt?
- Hvordan har du erfart at sykepleier har lyttet til deg?
- Hvordan har du erfart at dine ønsker og behov er tatt til følge?

Forespørsel om å delta i en vitenskaplig undersøkelse.
Informasjonsskriv til pårørende i forhold til studien:
Brukermedvirkning i forhold til eldre pasienter med kronisk nyresvikt som blir
behandlet med hemodialyse og deres pårørende..
Bakgrunn for studien.
Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i den nye Omsorgsmeldingen, Stortingsmelding 25
(2005-2006) Mestring, muligheter og mening som vektlegger at pasienter og pårørende får
være delaktig og får makt og innflytelse over sin egen situasjon. Undersøkelsen setter fokus
på eldre (mer enn 75 år) pasienter med kronisk nyresvikt som blir behandlet med hemodialyse
og som ikke skal nyretransplanteres og pårørende til samme pasientgruppe.. Jeg henvender
meg til deg med forespørsmål om du kan tenke deg å delta i denne undersøkelsen
Metode.
Undersøkelsen skjer ved en kvalitativ studie. Det planlegges å intervjue pasienter, pårørende
og sykepleiere fra ulike dialyseavdelinger. Dersom du ønsker å delta i denne studien vil jeg
først be deg kort fortelle litt om deg selv; utdanning, tidligere yrke, økonomi og
sosialtnettverk. Videre vil jeg be deg fortelle om dine erfaringer med samhandlingen med
sykepleier om hemodialysebehandlingen i forhold til ditt familiemedlem. Du kan ta
utgangspunkt i den første informasjonen du fikk og frem til dagen i dag. Du kan fortelle om
hvordan du har fått informasjon om behandlingen til ditt familiemedlem, hvordan du har
erfart at sykepleier har lyttet til deg og hvordan du har erfarer at sykepleier har tatt hensyn til
dine synspunkter. Intervjuet vil skje på et rolig sted utenom avdelingen, det kan være i ditt
hjem eller at forsker finner et annet egnet sted. Samtalen vil bli tatt opp på bånd, for så senere
å bli skrevet ned i tekst og analysert. Etter at intervjuet er analysert kan det bli aktuelt å
kontakte deg på nytt for å be deg utdype enkelte hendelser.
De som kan delta i undersøkelsen er:
- Eldre hemodialyspasienter som er 75 år eller mer, som ikke skal nyretransplanteres, og
som har blitt behandlet med hemodialyse i minst to måneder.
- Pårørende til samme pasientgruppe, der pasienten selv ikke deltar i undersøkelsen.
- Sykepleiere som har arbeidet i dialyseavdelingen i to år eller mer.
Fem forskjellige dialyseavdelinger vil bli forespurt om å delta i undersøkelsen.
Risiko/ubehag: Det å fortelle sin egen historie kan sette i gang følelser og tanker som du ikke
er klar over. Får du behov for å snakke med noen etter intervjuene kan du når som helst ta
kontakt med forskeren eller med den kontaktsykepleier som snakket med deg første gang.
Kontaktsykepleier har taushetsplikt og ingen andre i avdelingen vil få vite noe om din
deltagelse i studien.
Frivillighet: Det er fullstendig frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg fra
undersøkelsen uten å måtte oppgi noen grunn. Trekker du deg fra studien vil dette ikke få
noen innvirking på deres forhold til dialyseavdelingen.
Databehandling/taushetsplikt: Alle som skal ha kontakt med de innsamlede dataene er
underlagt taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 13 og Helsepersonellovens § 21. Alle

fortellingene vil bli behandlet konfidensielt. Det er bare prosjektleder og eventuelt veiledere
som vil ha tilgang til opplysningene. Når fortellingene er analysert vil lydopptakene bli
slettet. Når resultatene presenteres i en doktorgradavhandling skal det ikke være mulig å
kjenne igjen enkeltpersoner. Alle opplysninger som kan spores tilbake til deg vil bli slettet når
prosjektet avsluttes 31.12.2011.
Etisk og faglig vurdering: Prosjektet er godkjent av det sykehuset og den dialyseavdelingen
ditt familiemedlem blir behandlet på. Undersøkelsen er også godkjent av Regionale komitè
for medisinsk forskningsetikk, Region Midt Norge, og er meldt til personvernombudet for
forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.
Samtykke: Etter at kontaktsykepleier har informert deg og du har lest informasjonsskrivet
kan du bruke 3 – 4 dager og tenke igjennom forespørselen på. Dersom du ønsker å delta så
skriver du under samtykkeerklæringen og sender svarslippen direkte til forskeren innen dato
………. Når jeg får svarslippen fra deg tar jeg kontakte med deg pr. telefon for å avtale tid og
sted. Dersom du ønsker flere opplysninger før du sier deg villig til å la deg intervjue kan jeg
kontaktes på telefon 70161391 (jobb) 92850817 (mobil). Jeg planlegger å utføre intervjuene i
løpet av høst 2007og 2008.
Mitt navn er Elin Aasen og jeg er ansvarlig for prosjektet. Jeg er utdannet sykepleier og
høgskolelektor og arbeider ved Høgskolen i Ålesund, institutt for helsefag. Jeg har tidligere
arbeidet 10 år ved en dialyseavdeling. Denne studien er en del av et doktorgradsarbeid ved
Universitetet i Bergen. Mine veiledere i forhold til dette arbeidet er: Kåre Heggen professor
ved Høgskolen i Volda, Bente Wold professor ved Universitetet i Bergen og Marit
Kvangarsnes førsteamanuensis ved Høgskolen i Ålesund. Takk for at du tok deg tid til å lese
dette.

Ålesund …………… Vennlig hilsen Elin Aasen

SAMTYKKE TIL Å DELTA I UNDERSØKELSEN:
BRUKERMEDVIRKNING I FORHOLD TIL ELDRE PASIENTER MED KRONISK
NYRESVIKT SOM BLIR BEHANDLET MED HEMODIALYSE OG DERES PÅRØRENDE.
Jeg har mottatt muntlig og skriftlig informasjon om studien og sier meg villig til å delta.

Navn:……………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Sted:…………………..dato…………………….
Telefon:……………………………………………
Email adresse:…………………………………….

En frankert konvolutt ligger vedlag og returneres til
Elin Aasen Lerstadtoppen 34 6014 Ålesund
.

Intervjuguide
Dataene vil innhentes ved hjelp av fortellinger og målet er at informantene får fortelle så fritt
som mulig innenfor rammen som forskningsspørsmålet gir. Intervjuet startes ved at vi snakker
om hvordan det hele skal foregå og at forskeren hjelper informanten videre i fortellingen
dersom informantene står fast.
Spørsmål til pårørende
Kan du først fortelle litt om deg selv; utdanning og yrke, familie, sosialt nettverk og økonomi.
Videre vil jeg be deg fortelle om dine erfaringer med samhandlingen med sykepleier om
dialysebehandlingen, fra dere fikk din første informasjon om og frem til i dag.
- Hvordan har du erfart at informasjon har blitt gitt?
- Hvordan har du erfart at sykepleier har lyttet til deg?
- Hvordan har du erfart at dine synspunkt er tatt hensyn til?
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