11. juni 14

Invitasjon til å delta i en fokusgruppe
for personer med bipolar lidelse
Vi inviterer deg med dette til å delta i et forsknings- og utviklingsprosjekt om et støtteverktøy
for pasienter med bipolar lidelse. For å innhente pasienters synspunkter arrangerer vi først en
gruppediskusjon, før hver deltaker gir sine tilbakemeldinger utenfor gruppen. Prosjektet ligger
under Universitetet i Oslo.
Hensikten med denne delen av prosjektet er å finne ut hva som er viktigst for pasienter ved
langtidsbehandling av bipolar lidelse med medikamenter. Hvilke fordeler og ulemper er
viktigst, hvilke konsekvenser, mål og resultater betyr mest, og hvilke betyr mindre?
Informasjonen vi samler inn skal benyttes til å utvikle en grunnleggende del av et nettbasert
verktøy som skal bistå pasienter og behandlere i å ta gode beslutninger sammen. Målet er at
verktøyet skal bli et nyttig hjelpemiddel for pasienter og behandlere når spørsmålet er hvilket
medikament som passer enkeltpasienten best. Informasjonen skal også brukes til å finne ut
hvordan det offentlige best kan bruke sine ressurser, når utgangspunktet er hva som er viktigst
for pasienter.
All informasjonen vil være anonym og ingen vil senere kunne knytte deg til de opplysninger
som er samlet inn. Når du møter opp vil du bli bedt om å skrive under på et samtykkeskjema,
inkludert en beskrivelse av hvordan informasjonen vi samler inn vil bli sikkert oppbevart og
senere makulert.
Programmet for kvelden er:
1) En gruppediskusjon om fordeler og ulemper ved medikamenter i langtidsbehandling
av bipolar lidelse. I gruppediskusjonen vil 8-15 personer delta.
2) En individuell del der hver enkelt blir presentert for en liste med fordeler og ulemper.
Hver deltaker vil bli bedt om å sette fordeler og ulemper i prioritert rekkefølge og gi
sin vurdering av dem.
Programmet vil bli ledet av to forskere. Begge er helsepersonell og den ene (Øystein Eiring)
er spesialist i psykiatri. Arrangementet vil vare inntil tre timer.
Møtet vil bli avholdt i juni og/eller august.
Dersom dette er noe du kunne tenke deg å delta på, så gi beskjed til Kari Nytrøen på
knytroen@gmail.com.

Vennlig hilsen Øystein Eiring og Kari Nytrøen

