
           

   

 

Bilag 8 
Deltagerinformationsbrev 

 

Deltagerinformation 
 

En kvalitativ undersøgelse af hvordan en velfærdsteknologi i form af en Trivselsskærm, kan 

fremme plejehjemsbeboernes sociale netværk, med udgangspunkt i beboernes egne ønsker og 

behov. 

 

 

 

 

 

 

 

Formål: Formålet med undersøgelsen er at undersøge, 

hvordan socialt netværk hos plejehjemsbeboere kan fremmes 

via Trivselsskærmens moduler, med udgangspunkt i beboernes 

ønsker og behov. 

 

Målgruppe: Beboere på plejehjem. Du skal være over 65 år 

og skal have boet på plejehjem i minimum 6 måneder. 

 

Lokalisation af undersøgelsen: Interview og workshop vil 

foregå på dit plejehjem. Under workshoppen er der mulighed 

for at en af dine pårørende kan deltage, hvis de ønsker det. 

 

Varighed: Interviewet har en varighed af cirka 30 minutter. 

Workshoppen har en varighed af cirka 1,5 time.  
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Projekttitel:  

Trivselsskærm  

- Velfærdsteknologi og socialt netværk hos plejehjemsbeboere 

 

Vi kontakter dig, fordi vi gerne vil spørge dig, om du er interesseret i at deltage i en videnskabelig 

undersøgelse af social samspil hos plejehjemsbeboere, som udføres af tre studerende fra Aalborg 

Universitet på kandidatuddannelsen Klinisk Videnskab og Teknologi, i samarbejde med 

”Fremtidens Plejehjem” og Solution Hub. 

 

Tak fordi du tager dig tid til at læse denne tekst. Ved at deltage i denne undersøgelse, kan du hjælpe 

os med at finde ideer, forslag og løsninger til at fremme socialt samvær blandt nuværende og 

fremtidige plejehjemsbeboere. Undersøgelsen indebærer, at du får mulighed for at deltage i et 

individuelt interview, efterfulgt af en kreativ workshop i fællesskab med andre plejehjemsbeboere 

fra dit plejehjem. Under punktet ”Formål med undersøgelsen” finder du en nærmere beskrivelse af, 

hvad interviewet og workshoppen går ud på. På baggrund af denne information har du mulighed for 

at beslutte, hvorvidt du har lyst til at deltage i undersøgelsen. Hvis du har spørgsmål efter du har 

læst deltagerinformationsbrevet, er du velkommen til at tage kontakt til kontaktpersonen for 

projektet.  

Hvis du beslutter dig for at deltage i undersøgelsen, vil vi gerne bede dig om at underskrive en 

samtykkeerklæring og fuldmagt, se vedlagte bilag. Du har ret til betænkningstid, før du beslutter, 

hvorvidt du har lyst til at deltage eller ej. Oplysninger om dine helbredsforhold og andre fortrolige 

oplysninger er omfattet af tavshedspligt. Alle personfølsomme oplysninger vil blive anonymiseret. 

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen og du kan når som helst, og uden at give en grund, trække 

dit samtykke tilbage. 

Formålet med undersøgelsen 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvordan Trivselsskærmen kan fremme 

plejehjemsbeboernes sociale netværk med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov.  

 

Undersøgelsen indebærer, at du medvirker i et individuelt interview efterfulgt af en kreativ 

workshop, hvor formålet med disse vil blive uddybet i det følgende. 
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Interview 

Formålet med interviewet er, at undersøge dine behov og ønsker for socialt samvær og hvordan 

disse behov kan opfyldes. Du vil blive spurgt om dine interesser og aktiviteter inden og efter du er 

flyttet på plejehjem.   

 

Workshop 

Formålet med workshoppen er at skabe rum til og give mulighed for, at du kan være nytænkende og 

nyskabende. Her kan du i fællesskab med andre beboere, blive inspireret til og få mulighed for, at 

komme med forslag til hvordan socialt samvær kan fremmes for plejehjemsbeboere.  

 

Plan for interview og workshop 

Har du lyst til at deltage i undersøgelsen, vil du medvirke i et individuelt interview, som cirka vil 

vare 30 minutter. Efterfølgende vil du deltage i en workshop, som har en varighed af cirka 1.5 time 

og her er du meget velkommen til at tage en pårørende med. 

 

Interview vil finde sted i dit hjem, afhængigt af hvornår det passer dig. I interviewet vil du blive 

spurgt ind til dit sociale samvær inden du flyttede på plejehjem og hvordan det er på nuværende 

tidspunkt.  

Interviewet vil blive optaget på diktafon med henblik på den videre behandling af data. Ved 

interviewet vil to projektansvarlige for projektet (studerende fra AAU) være til stede, hvor den ene 

vil stå for interviewet, mens den anden vil tage noter undervejs, og administrere tid og diktafon, 

samt stille opfølgende spørgsmål ved behov. 

Den indsamlede data vil blive behandlet af projektgruppen, og du vil efterfølgende have mulighed 

for at blive informeret om resultaterne. 

Workshop vil finde sted på dit plejehjem sammen med 3-4 andre beboere fra dit plejehjem, 

eventuelt pårørende og de projektansvarlige for dette projekt, som er studerende fra Aalborg 

Universitet. Workshoppen er opdelt i tre moduler. 

 

- Modul 1 vil omhandle hvad socialt samvær indebærer for dig og hvilke aktiviteter du 

udfører på plejehjemmet i samvær med andre. 
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- Modul 2 vil omhandle dine ønsker, behov, ideer og forslag til hvordan socialt samvær kan 

fremmes på plejehjemmet i forhold til andre beboere, pårørende, venner m.m. 

- Modul 3 indebærer, at du forsøger at tænke socialt samvær ud fra Trivselsskærmens 

moduler. 

 

Undervejs i workshoppen vil der blive serveret kaffe og kage og der vil blive taget billeder, som 

dokumentation for workshoppen. 

 

Nytte ved undersøgelsen 

Hvis du vælger at deltage i undersøgelsen, vil du få mulighed for at komme frem med dine 

meninger, ideer, forslag og løsninger til social samvær for de nuværende og fremtidige 

plejehjemsbeboere. Du vil dermed bidrage til forskning, der kan være med til at forme og forbedre 

den fremtidige praksis. 

Risici og dine rettigheder som forsøgsperson  

Der er ingen forventede risici ved at deltage i denne undersøgelse. Det er frivilligt at deltage, og du 

har ret til betænkningstid, før du giver samtykke til at deltage. Du kan til enhver tid trække dig ud af 

undersøgelsen uden at miste nuværende eller fremtidige rettigheder til pleje og behandling. Hvis vi 

vurderer, at undersøgelsen kræver for mange ressourcer af dig, har vi mulighed for at trække dig ud 

af denne.  

 

For yderligere uddybning af dine rettigheder som deltager se vedlagte bilag ”Forsøgspersonens 

rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt”. 

 

Der udbetales ikke honorar eller kørselsgodtgørelse.  
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Vi håber, at du med ovenstående informationer har fået indblik i, hvad det vil sige at medvirke i 

vores undersøgelse, og at du føler dig rustet til at tage en beslutning om din eventuelle deltagelse. 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ovenstående eller generelt om undersøgelsen, skal du være 

velkommen til at kontakte os enten telefonisk eller via mail.  

Kontaktinformationerne finder du nederst i brevet.  

 

Med venlig hilsen 

 

Britt Sloth Bengtsen, Kristina Skoven & Virdina Kulenovic  

4. semester, Kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi  

Det Sundhedsfaglige Fakultet, Aalborg Universitet  

 

Kontaktperson: 

Virdina Kulenovic 

Tlf: 29715569 

Mail: vkulen11@student.aau.dk 

 

Vedlagte bilag: Samtykkeerklæring, Fuldmagt og ”Forsøgspersoners rettigheder i et biomedicinsk 

forskningsprojekt”
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