ENDELIG BLIR VI INVOLVERT I FORSKNING!!!
– Dette sier Anders Nupen Hansen om forskningsprosjektet «Å leve med ryggmargsskad(d)e».
Monica Engelsjord, Steinar Mikalsen og Anders Nupen Hansen har vært involvert i planlegging av Norges
første prosjekt som inkluderer både personer med en ryggmargsskade og pårørende!

Medforskere
Alle tre har erfart at en skade i ryggmargen medfører store
omveltninger i livet til både pasienter og de nærmeste
pårørende, med mange nye utfordringer og
omsorgsoppgaver. Monica, Steinar og Anders er nå
engasjerte medforskere i prosjektet hvor de bruker sin
egen erfaringskunnskap.
Prosjektet har som mål å frambringe ny kunnskap om
arbeidsdeltakelse, mestring og livskvalitet blant personer
med en ryggmargskade og deres pårørende.
– I prosjektet ønsker vi å sikre høy grad av relevans og
nytteverdi for personer med en ryggmargsskade og deres
pårørende, forteller prosjektleder overlege Annette
Halvorsen.
– Derfor er vi opptatt av å involvere brukerrepresentanter
for pasienter og pårørende i absolutt alle faser i
prosjektet, helt fra planlegging til framtidige
publikasjoner.
Mange blir invitert etter påske
Alle personer som har tidligere samtykket til registrering i
Norsk ryggmargsskaderegister vil få tilsendt en invitasjon
gjennom Helsenorge eller Digipost hvis man er registrert
med e-post. Papirskjema vil bli sendt ut til alle andre. I
invitasjonen får man ytterligere informasjon om studien
og en enkel beskrivelse om hvordan man kan delta.

Selve spørreskjemaet inneholder spørsmål om dagliglivet,
funksjon, arbeid, livskvalitet, mestring og psykisk helse.
Det brukes etablerte sikre løsninger for både
datainnsamling, kobling og lagring av data.
Pårørende får også delta
De som blir invitert, får også spørsmål om å spørre sin
nærmeste pårørende om å delta. Etter at vi har fått
informasjon fra deltakende pasienter om aktuelle
pårørende, vil pårørende bli kontaktet på samme måte. Vi
trenger personnummeret fra pårørende til å sende ut
invitasjonen, også her gjennom en etablert og trygg
løsning.
Både Monica, Steinar og Anders har erfaring med at
skaden påvirker de pårørende.
– Alle spør hvordan det går med deg, men hva med meg?,
er noe som mange pårørende lurer på.
– Vi håper derfor at flest mulig vil delta i prosjektet,
samstemmer Monica, Steinar og Anders.
SCICA WORK
Navnet på prosjektet er SCICA WORK (Se faktaboks). Dette
prosjektet er av og for personer med en ryggmargsskade
og deres pårørende. Vi ønsker å bringe fram ny kunnskap
som kan forbedre omsorgen for både pasienter og
pårørende.
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Forklaring logo:
SCICA er forkortelse for Spinal Cord Injury and
Caregivers (ryggmargsskade og omsorgspersoner).

Logoen har lånt designelementer (O’en) fra Norsk
ryggmargsskaderegister sin logo.

WORK betyr arbeid og er et viktig fokusområde i
prosjektet.

Blåfargen er lik fargen som er brukt i logoen til
Extrastiftelsen. Dette prosjektet er støttet av
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

Har du spørsmål om prosjektet?
Deltakelse i prosjektet er frivillig. Prosjektet har godkjenning av etisk komite og skal ivareta informasjonssikkerhet og
personvern.
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte prosjektleder, overlege og doktorgradsstipendiat Annette Halvorsen på telefon
480 07 667 eller e-post annette.halvorsen@stolav.no, eller veileder, professor Aslak Steinsbekk på e-post
aslak.steinsbekk@ntnu.no.

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)
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