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VIL DU DELTA I EN STUDIE?  

Hei! Jeg lurer på om du vil være med i en studie som handler om hvordan vi kan hjelpe barn og familien deres 

når et barn har en alvorlig helsetilstand? Du blir kontaktet fordi du enten har en slik tilstand, eller fordi du er 

søsken til noen med en slik tilstand. Jeg trenger å snakke med 12 familier som kan fortelle meg om hva de syns 

er viktig, og hva de trenger i hverdagslivet. Informasjonen jeg får fra dere som deltar, skal brukes til å lage gode 

hjelpetilbud for barn, søsken og foreldre. 

Det er et universitet som heter OsloMet som har startet studien.  

 

HVA VIL SKJE DERSOM DU DELTAR?  

 

Jeg heter Trine, og du kan se bilde av meg øverst i skrivet. Om du vil være med i 

studien, så vil jeg gjerne møte deg og familien din for en samtale.  

 

Samtalen starter med at vi ser på et bilde eller en ting fra noe som er viktig i 

hverdagen din. Jeg vil gjerne høre hva som gjør at bildet eller tingen er viktig. Om du 

er barnet som har en alvorlig helsetilstand - så ønsker jeg å høre hvordan det er for 

deg å leve med tilstanden i hverdagen. Om du er søsken til noen som har en alvorlig 

helsetilstand- så ønsker jeg å høre om hvordan det er for deg å være søsken til den 

som har tilstanden. 

 

Du kan velge om vi skal snakke sammen alene eller sammen med de andre i familien 

din. Jeg ringer foreldrene dine på forhånd for å gjøre avtale om hvordan du vil ha det. 

Vi kommer til å snakke sammen så lenge du har lyst, men ikke mer enn en time. Det 

er greit for deg å vite at jeg må bruke en lydopptaker for å huske det du sier. 

 

Under besøket skal vi bare se på bilder og snakke sammen. Om du har lyst til å vise 

meg rommet ditt eller noe annet før vi starter, så vil jeg gjerne det. 

 

HVA VIL SKJE DERSOM DU IKKE DELTAR 

Hvis du har lyst å være med, så gleder jeg meg til å se deg!       

Det er helt greit om du ombestemmer deg og ikke har lyst å være med likevel. Da kan du si fra til mamma eller 

pappa som sier fra videre til meg. 

Med vennlig hilsen Trine Brun Kittelsen ved OsloMet 


