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Forespørsel om å delta i forskningsprosjektet 

”Resultater etter innføring av ny teknikk for operasjon av pilonidal sinus: 

Sammenligning mellom introduksjons fase og etablert fase” 

 
Du ble i [år] operert for tvillingcyste med en ny prosedyre, Bascoms prosedyre, som ble innført på 

UNN i 2002. 

 

En tidligere studie av de første resultatene viste gode resultater, men var preget av flere ulike 

operatører som gjorde få inngrep, og derav større sjanse for rutinesvikt. De senere årene har det vært 

en operatør som har utført samtlige nye inngrep. På denne bakgrunn ønsker vi å kontrollere et utvalg 

av de pasienter denne operatøren har operert, for å se hvorvidt dette har bidratt til en 

kvalitetsforbedring, og om du er fornøyd med resultatet. 

 

Vi ber deg derfor om å delta i studien ved å fylle ut samtykkeerklæringen og besvare vedlagte 

spørreskjema og returnere disse i vedlagte svarkonvolutt. 

 

Det er viktig for oss som medisinstudenter ved landsdelens universitetssykehus å gjennomføre et slikt 

prosjekt i løpet av studien, og det er viktig for universitets sykehuset å kontrollere resultatene av det 

de gjør, spesielt når en endrer praksis slik det har blitt gjort her. Vi vil derfor sette stor pris på din 

deltagelse og ditt bidrag til kvalitetssikringsarbeidet dette faktisk er. 

 

Dette er altså en forespørsel om du vil delta i dette forskningsprosjektet. Dersom du ønsker å 

delta, ber vi deg returnere vedlagte ”Samtykkeerklæring” og "Spørreskjema". 

 

Informasjonen fra prosjektet vil bli lagret i et eget forskningsarkiv. Arkivet vil bli anonymisert ved 

prosjektets slutt (forventet sommeren 2010). Du kan når som helst be om at informasjonen fra deg 

skal slettes. 

 

Deltakelse i studien er frivillig. Du kan la være å delta uten å oppgi noen grunn, og uten at dette vil få 

noen konsekvenser for videre behandling eller oppfølging fra sykehuset. 

 

Dersom du synes noe er uklart eller lurer på noe i forbindelse med denne studien, kan du kontakte oss 

på telefon eller e-post. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Eirik Larsen Kim Jonas Zahl 

Stud.med. Stud.med. 

Mob.: 970 60 113 Mob.: 402 45 005 

E-post: eirik.larsen@unn.no E-post: jonas.zahl@gmail.com 
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