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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET 

Fysisk aktivitet og mental trening for pasienter med kneartrose, som 

vurderes for kneproteseoperasjon 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt. Målet er få kunnskaper om 

fysioterapibehandling i kombinasjon med mental trening innvirker på behandlingsresultatet for 

pasienter som vurderes for kneproteseoperasjon. Forskning viser at pasienter opplever varierende 

effekt etter kneprotesekirurgi, og at mange kan ha nytte av målrettet trening. Studien er 

organisert som et samarbeid mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, Kysthospitalet i 

Hagevik, Bergen og Martina Hansens Hospital i Bærum. Lovisenberg Diakonale Sykehus er 

prosjektansvarlig og har hovedansvaret for gjennomføringen av studien. 

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Hvis du velger å delta i studien vil du ved loddtrekning bli fordelt i en av tre grupper:  

Gruppe A: Trekkes du til denne gruppen vil du bli bedt om å utsette kneproteseoperasjonen i ett 

år. I stedet vil du gjennomgå en pasientskole om kneartrose, livsstilsfaktorer, fysisk aktivitet og 

trening, samt selvhjelpsstrategier. Du vil også motta et opplegg med tilpasset 

fysioterapibehandling to ukentlige timer á 60 minutter over 12 uker. Hver treningstime vil bestå av 

oppvarming, styrketrening, funksjonell trening og tøying. Du vil også bli oppfordret til å gjøre 

egentrening hjemme. Parallelt med fysioterapi vil du gjennomføre et kurs med mental trening 

over internett med ukentlige oppgaver over 10 uker. Internett-kurset skal hjelpe deg til å finne 

gode strategier for å håndtere smerter, trene og være aktiv. Du kan logge deg inn og gjøre 

oppgavene fra egen PC, nettbrett eller smarttelefon på tidspunkter som passer best for deg.  

Gruppe B: Trekkes du til denne gruppen vil du bli søkt innlagt til kneproteseoperasjon. Før 

operasjonen vil du gjennomgå en pasientskole om kneartrose, livsstilsfaktorer, fysisk aktivitet og 

trening, samt selvhjelpsstrategier. Etter operasjonen vil du motta et opplegg med tilpasset 

fysioterapibehandling to ukentlige timer á 60 minutter. Hver treningstime vil bestå av oppvarming, 

styrketrening, funksjonell trening og tøying. Du vil også bli oppfordret til å gjøre egentrening 

hjemme. Parallelt med fysioterapi vil du gjennomføre et kurs med mental trening over internett 

med ukentlige oppgaver over 10 uker.  Internett-kurset skal hjelpe deg til å finne gode strategier 

for å håndtere smerter, trene og være aktiv. Du kan logge deg inn og gjøre oppgavene fra egen PC, 

nettbrett eller smarttelefon på tidspunkter som passer best for deg. 

Gruppe C: Trekkes du til denne gruppen vil du bli søkt innlagt til kneproteseoperasjon og følger 

standard behandling inkludert vanlig fysioterapi etter operasjonen.  

Hvis du bestemmer deg for å delta vil du bli bedt om å komme til sykehuset for kontroll før du 

starter å trene eller blir operert, og 3,6,12 og 24 mnd. etterpå. Du vil også bli bedt om å gå med en 

aktivitetsmåler og å svare på spørreskjema i forbindelse med de 5 kontrollene.  
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Spørsmålene omhandler bakgrunnsinformasjon om deg, smerter, psykisk helse, tanker om sykdom 

og kneproblemene dine, og om helsen din. Vi forventer at det vil ta om lag 30 minutter å fylle ut 

spørreskjemaet. I prosjektet vil vi i tillegg innhente opplysninger fra din journal om undersøkelser, 

(røntgenbilder, blodprøver) og behandling, (medikamentbruk, anestesi, operasjonslengde, liggetid 

i sykehus) du har vært gjennom.  

 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Noen av deltakerne vil bli trukket til å delta i spesialtilpasset fysioterapibehandling og et 

internettbasert kurs i mental trening. Noen kan oppleve det som en ulempe å bli bedt om å 

utsette eventuell operasjon i ett år, mens andre kan oppleve det som positivt å få prøve ut et 

alternativ til operasjon. Å delta i studien innebærer ingen spesiell økt risiko sammenliknet med 

andre pasienter som gjennomgår kneprotesekirurgi. Det forventes at pasientene som ved 

loddtrekning trekkes til kun fysioterapi og mental trening vil ha færre komplikasjoner enn 

pasienter som gjennomgår kirurgi.  Deltagelse i studien vil ikke påvirke din behandling eller 

oppfølging etter at studien er over.  

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen 

på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du 

trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med 

mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. 

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte 

prosjektarbeider Maren Falch Lindberg, tlf: 94815762 marenfalch.lindberg@lds.no eller 

prosjektleder Anners Lerdal, tlf. 23225000, anners.lerdal@lds.no 

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG?  

Spørreskjemaene sendes inn til Universitetet i Oslo sin tjeneste for sensitive data ("TSD"). TSD 

systematiserer og oppbevarer svarene du har gitt i spørreskjemaet før materialet overføres til en 

forskningsserver ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, hvor resultatene kobles sammen med 

utvalgte opplysninger fra din journal. Det er inngått databehandleravtale med TSD som instruerer 

TSD om hvordan de skal håndtere opplysningene de mottar. 

I tillegg til opplysningene fra journalen vil vi etter en tid innhente opplysninger om ditt bruk av 

helse-, omsorg og sosiale tjenester fra nasjonale registre (dvs. Forløpsdatabasen Trygd, Kontroll og 

Utbetaling av Helserefusjoner og Norsk Pasientregister). Disse opplysningene hentes for å studere 

langtidskonsekvenser av behandlingen. 

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert 

eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.  
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Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til opplysninger om deg gjennom en navneliste. 

Det betyr at opplysningene er avidentifisert. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet 

som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg.  

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene fra studien når disse publiseres. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Kysthospitalet Hagevik har et felles dataansvar for helse- og 

personopplysninger som inngår i studien. Partenes respektive forpliktelser er regulert i en egen 

avtale, hvor det blant annet fremkommer at Lovisenberg Diakonale Sykehus er ansvarlig for at 

forskningsdataene oppbevares og forvaltes på en sikker måte, siden forskningsdataene lagres og 

aksesseres fra Lovisenberg sine IT-løsninger.  

Det daglige ansvaret forvaltes av prosjektleder.  Hvis du har spørsmål om behandlingen av helse- 

og personopplysninger i studien, kan du kontakte prosjektleder på kontaktinformasjonen som er 

oppgitt ovenfor eller personvernombudet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Anne Grete 

Sandbukt, tlf: 47 93 22 24 79, annegrete.sandbukt@lds.no. 

OPPFØLGINGSPROSJEKT  

Hvis det blir aktuelt med oppfølging utover de to årene som er angitt, vil vi be om nytt samtykke til 

deltagelse. 

GODKJENNING 

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK 

(referansenr.: 2017/968). 

SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I PROSJEKTET 

JEG ER VILLIG TIL Å DELTA I PROSJEKTET  

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 
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