Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:
”Foreldres erfaringer med å miste et nyfødt barn”
Bakgrunn og formål
Formålet med studien er å øke helsepersonells forståelse og kunnskaper om hvordan foreldre opplever
å miste sitt nyfødte barn, og med dette bidra til økt kunnskap om hvordan helsepersonell bør møte
foreldrene på sykehuset. Hensikten med studien er å utforske hvordan foreldre til barn som har dødd
på nyfødtintensiv avdeling opplever å bli møtt og ivaretatt i forbindelse med tapet de har gjennomgått.
Prosjektet skrives som en mastergradsstudie i intensivsykepleie ved Lovisenberg Diakonale Høgskole.
Foreldre som har mistet et barn på nyfødtintensiv avdeling i løpet av de siste fem årene og er over 18
år, vil bli forespurt om deltakelse i denne studien. Det er ønskelig at deltakerne er tilgjengelige for
intervju i Oslo og omegn.
Hva innebærer deltakelse i studien?
Foreldre som velger å delta vil bli intervjuet av mastergradsstudenten. Spørsmålene vil omhandle
foreldrenes opplevelser i forbindelse med at barnet døde på avdelingen, og hvordan foreldrene
opplevde møet med helsepersonellet. Intervjuene vil bli tatt opp på lydbånd og siden transkribert til
skriftlig format.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Bare ansvarlig veileder og student vil ha
tilgang til informasjonen som vil bli lagret på kryptert minnepinne i låst skap på Lovisenberg
diakonale høgskole. Minnepinnen er sikret med passord. Koblingsnøkkel vil bli benyttet for å ivareta
deltakernes anonymitet, og vil lagres adskilt fra øvrige data. Deltakerne vil ikke være identifiserbare i
ferdig publikasjon.
Prosjektet skal avsluttes 1. juni 2018 og data slettes 31. desember 2018 i påvente av sensur.
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.
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med intensivsykepleier og
mastergradsstudent Martine Hasselgreen på telefon: 90 72 64 99 eller mail:
masterprosjekt2018@gmail.com eller høgskolens veilder Nina M. Kynø nina.kyno@ldh.no tlf
90561929
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.

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

