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Spørreskjema om  

forskningsprosjektets informasjonsskriv  

I forbindelse med operasjon ble du spurt av kirurg om å delta i et forskningsprosjekt, og 

mottok et informasjonsskriv om dette forskningsprosjektet. 

I den anledning ønsker vi å spørre deg om hvordan du opplevde informasjonen som stod i 

forskningsprosjektets informasjonsskriv. Din mening er viktig da det kan bidra til at 

fremtidige informasjonsskriv gir god, tilstrekkelig og forståelig informasjon til pasienten. 

 

Forståelse  

1. a: Var informasjonsskrivet utformet slik at du kunne forstå det? 

Ja                  Nei   

           b: Hvis nei, hva var vanskelig å forstå? 

 

          c: Hvis nei, fikk du mulighet til å spørre noen? 

             Ja                  Nei                       

           d: Hvis ja, fikk du svar på dine spørsmål? 

             Ja                  Nei                    

 

Informasjon 

2. a: Syns du informasjonsskrivet alene gav deg den informasjonen du ønsket/trengte? 

Ja                  Nei                   Delvis  

    b: Hvis nei eller delvis, fikk du informasjonen du ønsket/trengte ved muntlig informasjon? 

            Ja                  Nei                 Delvis     
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3. a: Savnet du noe informasjon i informasjonsskrivet?  

Ja                  Nei  

            b: Hvis ja, hva fikk du ikke informasjon om? 

 

            c: Hva kan eventuelt forbedres?  

 

           d: Hva kan eventuelt fjernes dersom det var for mye informasjon?  

 

4. a: Basert på informasjonen du fikk, og hva som ble gjort i praksis. Samsvarte 

informasjonen i skrivet med din opplevelse av prosjektet? 

Ja                 Nei 

            b: Hvis nei, hvorfor ikke? 

 

Deltagelse 

5. a: Fikk du inntrykk av at du kan trekke deg fra prosjektet? 

Ja                  Nei                  

            b: Hvis ja, utdyp:         

 

6. a: Følte du press til å delta i prosjektet?  

Ja                  Nei 

            b: Hvis ja, utdyp:  

 



Spørreskjema informasjonsskriv, versjon 1,0.                                           KNF NKI / MN, PGL februar 2019  

 

            c: Hvordan kan eventuelt et press om deltagelse forminskes, utdyp: 

 

7. a: Ville du ha deltatt igjen, basert på det du vet nå? 

            Ja             Nei   

            b: Hvis nei, hvorfor ikke? 

 

 

Til slutt en kort oppsummering 

8. Dekket informasjonen det du opplevde under prosjektet? (sett ring rundt svaret) 

      dårlig                  nokså god              god                        meget god                 utmerket 

 

9. Mengde informasjon (sett ring rundt svaret) 

for mye                mye                      passe                       lite                            for lite 

 

10.  Informasjonsskrivet gjorde at jeg følte meg godt ivaretatt som prosjektdeltager (sett 

ring rundt svaret) 

veldig uenig          uenig                   nøytral                     enig                        veldig enig 

 

11.  Informasjonsskrivet ga meg den informasjonen jeg trenger (sett ring rundt svaret) 

     veldig uenig           uenig                   nøytral                    enig                        veldig enig 
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12. a: Er det noe i forbindelse med informasjonen om forskningsprosjektet som burde ha 

vært annerledes? 

Ja                   Nei 

            b: Hvis ja -utdyp: 

 

13.  Forslag til endring i informasjonsskrivet:  

(sett kryss for ønskede endringer, flere kryss er mulig) 

 

 

 

 

 

 

 

14.  a: Hvilke av disse informasjonsskrivene som jeg viser deg foretrekker du? (sett ring 

rundt den aktuelle) 

 

• A 

• B 

• C 

 

           b: Begrunn valget ditt:  

 

 

Kvinne                   Mann                  

Alder: ………….. 

Arbeider du i helsevesenet?  

Ja                   Nei  

Kortere tekst  

Bedre tekst/- struktur (oppdeling/samling)  

Mer forståelig ordbruk  

Benytte bilde (r) i tekst  

Forklaring av begreper  

Utfyllende kapitteloverskrifter  


