Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
” Studenter med fordøyelsessykdom – opplevelse og erfaring med
studiehverdagen”
Bakgrunn og formål
Dette prosjektet er et masterprosjekt som undertegnede tar gjennom studiet ”aktivitet- og
bevegelsesvitenskap”, ved Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU. Formålet med dette
prosjektet vil være å synliggjøre hvordan mennesker som lever med en fordøyelsessykdom opplever
sin studiehverdag. Prosjektet kan bidra med kunnskap om barrierer som studenter med
fordøyelsessykdommer møter i forbindelse med utdanning. Ved at ansatte på skolene, medstudenter og
fremtidige studenter med fordøyelsessykdom kan få innsikt i utfordringene studentene møter, kan man
legge bedre til rette for en vellykket studieprogresjon for studentene med fordøyelsessykdommer.
Du blir herved invitert til å delta som informant i dette prosjektet hvis du har en fordøyelsessykdom og
går/nylig har gått høyere utdanning.
Hva innebærer deltakelse i studien?
Du vil bli bedt om å delta i et intervju, der du vil bli spurt om opplevelser rundt din studiehverdag med
en fordøyelsessykdom. Intervjuet vil være ca. 60 minutter langt, og vil foregå der det er mest
hensiktsmessig for deg, og avklares på forhånd. Det gjøres klart at undertegnede ikke har noe
kjennskap til deg og din situasjon. Denne informasjonen vil det være deg selv som oppgir dersom du
takker ja til å delta på intervjuet, og du velger selv hvor mye du vil fortelle.
Det er ønskelig å gjøre lydopptak av samtalen for å kvalitetssikre at den informasjonen du velger å
dele blir med. Intervjuet blir skrevet om til tekst i etterkant, men personopplysninger blir anonymisert.
Intervjuene vil starte fra Våren 2017
Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Alle innsamlede data vil bli slettet etter at
prosjektet er avsluttet.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn.
Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet.
Prosjektet er planlagt å være avsluttet i november 2018.
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Ida Mogård på
Mail: idamog@stud.ntnu.no
Telefonnummer: 47658170
Veileder for dette prosjektet er Eli Langørgen.
Jeg håper å høre fra deg, og ser frem til et spennende samarbeid, og ikke mist viktig bidrag fra deg.
Med vennlig hilsen
Ida Mogård

Samtykke til deltakelse i studien
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

