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Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker å få kontakt
med alle pasienter med kreft og deres pårørende
som får oppfølging ved poliklinikk/sengepost for
Kreft ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

INFORMASJON OM PROSJEKTET
Vi ønsker informasjon om hvordan du:
• Søker, forstår og anvender informasjon om helse
• Håndterer din egen helse
• Samarbeider med lege og annet helsepersonell om din helse
• Finner frem i helsesystemet
• Livskvalitet
• Omsorgsbehov
• Opplevelse av Coronavirus epidemien
Få studier har kartlagt dette hos personer med kreftsykdom og deres pårørende.
Informasjonen vil bli brukt til å identifisere nødvendige tiltak og gjennom dette
tilrettelegge for gjennomførbar og tilpasset oppfølging til videre utprøving. Din
deltagelse i prosjektet vil være viktig for fremtidige tiltak i oppfølgingen av
personer med kreftsykdom og deres pårørende.

Kan du tenke deg å være med i prosjektet?
Takker du ja til dette prosjektet, vil du delta i en
spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 15-30 min å fylle ut spørreskjema.
Dette kan besvares hjemme, ved ditt opphold på poliklinikken, ved
sengeavdelingen eller etter avtalt tid som passer deg på Lovisenberg Diakonale
Sykehus. Spørreskjema vil bli besvart på nett ved hjelp av bankid, papir eller
intervju. Du velger selv hvordan du vil svare. I tillegg kan en sykepleier ringe deg
for ytterlige informasjon om dine opplevelser av temaet.
FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE
Ønsker du å delta, undertegnes samtykkeerklæring på papir eller via en link som
du får tilsendt på din telefon/e-mail. Ved ønske om deltagelse, gi beskjed til
behandlende lege eller sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, eller ta
kontakt med prosjekt sykepleier
Martha Pauline Lein på dagtid tlf: 468 33 957

