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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”Ruslidelser fra et pasientperspektiv: fra radikale til variable 

bedringsfaktorer 
Bakgrunn og hensikt 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie som omhandler rehabilitering fra 

ruslidelser sett fra et pasientperspektiv. Det eksisterer i dag ingen felles forståelse eller definisjon på 

hva bedring fra ruslidelser er i rusfagfeltet. I denne studien søker vi mer kunnskap om hva personer 

som er rehabilitert fra ruslidelser selv tenker om bedring og rehabilitering. Blant annet hva de tenker 

om årsaksforhold for å utvikle rusavhengighet, viktige bedringsfaktorer og hva som inngår i 

bedring/rehabilitering eller det å være frisk fra ruslidelser. Ansvarlig for undersøkelsen er Nord-Norsk 

psykiatrisk forskningssenter (NNPF) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). 

  

Hvem kan delta 

Til dette formål ønsker vi å snakke med tidligere ruspasienter som er over 18 år, har vært i og avsluttet 

rusbehandling i spesialisthelsetjenesten eller i private institusjoner i Helse Nord, og selv oppfatter seg 

som frisk, eller som fortsatt værende i en rehabiliteringsprosess i dag.  

 

Hva innebærer studien? 

De som samtykker i å delta i studien vil i løpet av 2011 bli bedt om å delta i et intervjuet med varighet 

1-2 timer. I intervjuet vil du bli stilt spørsmål om hva du tenker om årsakene til at du utviklet 

rusavhengighet, hva som bidro til å opprettholde rusbruken før du kom til behandling, hvilke faktorer 

som var viktig for å starte rehabiliteringsprosessen, og hvilke faktorer som var viktig for å 

opprettholde rehabiliteringen. Du vil også bli stilt spørsmål om hva du tenker om rehabilitering eller 

bedring fra ruslidelser generelt. Eventuelle kostnader du måtte ha forbundet med intervjuet dekkes av 

prosjektet.  

 

Mulige fordeler og ulemper 

Det antas ikke å være noen fordeler eller ulemper forbundet med å delta i denne studien.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Intervjuene vil bli tatt opp på et lydbånd som senere transkriberes til en tekstfil for videre analyse. Når 

lydbåndene er skrevet ut vil de bli slettet. Tekstmaterialet vil bli lest og analysert av tre personer i 

prosjektgruppen. Disse er Trond Nergaard Bjerke, Ellen Hoxmark og Gunn Pettersen. 

 

Resultatene fra analysene søkes publisert i et fagtidsskrift og inngår i et forskningsarbeid for 

prosjektgruppen som består av de tre ovennevnte personer samt Rolf Wynn og Jan Rosenvinge. 

 

Så langt som mulig vil det søkes å publisere resultatene fra studien slik at ikke identiteten til inkluderte 

kommer frem.    

 

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

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 

opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger 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. Etter prosjektslutt den 1. august 2012 vil koden som knytter deg til de opplysningene du 

har gitt, samt all annen personidentifiserbar informasjon som er registrert om deg bli slettet. De 
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avidentifiserte opplysningene vil bli oppbevart i ytterligere to år og bli slettet ikke senere enn den 1. 

august 2014.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 

til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du ønsker å 

delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere 

trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom du senere ønsker å 

trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Trond Nergaard Bjerke, tlf.: 776 69250 / 

90519492. 

 

Utlevering av materiale og opplysninger til andre 

Personidentifiserbare opplysninger vil ikke bli tilgjengelig for andre enn prosjektgruppen og de 

avidentifiserbare opplysningene vil ikke bli utlevert til noen andre utenfor prosjektgruppen. 

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg  

Hvis du svarer ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert 

om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom 

du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet opplysningene om deg med mindre de allerede har 

inngått i analyser eller er brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

 

Økonomi og rolle 

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Det hefter 

ingen interessekonflikter ved dette forhold.  

 

Annet 

Pasientskadeloven gjelder for denne studien.   

 

Informasjon om utfallet av studien 

Alle som deltar i studien har rett til å få informasjon om utfallet/resultatet av studien.  

 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

Jeg har lest informasjonen og er villig til å delta i studien  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

Stedfortredende samtykke når berettiget, enten i tillegg til personen selv eller istedenfor 

 

 

 

 

(Signert av nærstående, dato) 
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Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert, rolle i studien, dato) 

 


