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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET  

KREATIV SKRIVING OG KREFTOVERLEVELSE 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i forskningsprosjektet «Kreativ skriving og kreftoverlevelse». 

Prosjektet er et samarbeid mellom Vardesenteret, Radiumhospitalet, Universitetet i Oslo og VID 

vitenskapelige høgskole. UiO er behandlingsansvarlig for prosjektet. Prosjektet vil igangsette og 

prøve ut et kurs i kreativ skriving for personer som har vært rammet av kreft og er eller har vært 

under behandling for kreft. Formålet med studien er å undersøke hvordan personer som er eller 

har vært rammet av kreft opplever å være med i en kreativ skrivegruppe, og hva som kjennetegner 

tekstene. 

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Prosjektet innebærer at du blir med på et kurs i kreativ skriving ved Vardesenteret. Kurset vil gå over 

4-8 ganger à to timer. Du vil delta sammen med andre voksne personer som også har fått en 

kreftdiagnose. Underveis i kurset vil du bli gitt muligheten til å skrive tekster i ulike litterære sjangre. 

Du bestemmer selv om hva og hvordan du skriver. Tekstene vil bli diskutert i gruppa. Målet er å få til 

gode samtaler der fokuset er på tekstenes kvaliteter og innhold. Vår erfaring er at det alltid kommer 

spennende diskusjoner ut av en tekst, om de er korte eller lange, enkle eller kompliserte. Det vil 

legges vekt på forutsigbare og trygge omgivelser.  

 

Under kursene vil kursholderne (som også er forskere) ta med seg erfaringer fra hver samling og 

skrive en logg i etterkant av hver samling. Forskerne ønsker også tilgang til tekstene som blir skapt 

under kurset. I etterkant av kurset vil kursholderne gjøre et intervju med deg. Dette intervjuet vil bli 

tatt opp på lydbånd. Båndopptaket vil bli transkribert (dvs. at man skrive ned intervjuet) og 

lydopptaket blir slettet umiddelbart etter dette. Lydopptaket vil bli oppbevart på sikkert sted, det vil 

si at opptakeren vil være innlåst i brannsikkert skap inntil opptaket er slettet. Tekstene vil bli 

anonymisert. 

 

I prosjektet vil det kunne komme fram personlige opplysninger og helseopplysninger om deg. 

Kursholderne/forskerne har taushetsplikt om alt som skjer i gruppen. Alle opplysninger om deg vil bli 

håndtert konfidensielt. Alle direkte og indirekte personidentifiserbare opplysninger vil bli 

anonymisert underveis og slettet i ettertid. Det er bare de to kursholderne/forskerne (Hilde Bondevik 

og Oddgeir Synnes) som vil ha tilgang til materialet. 

 

Tekstene, observasjonene og intervjuene vil bli analysert og brukt i vitenskapelige artikler og 

foredrag. Det vil alltid bli tatt hensyn til personvern i slike sammenhenger, og alle opplysninger om 

deg vil bli anonymiserte. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne den enkelte deltager i eventuelle 

forskningsartikler.  

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Erfaring og forskning viser at det å få mulighet til å uttrykke seg gjennom skriving i et skjønnlitterært 

språk og i en trygg sammenheng kan innebære: forløsning av egne ressurser, et frirom, et skapende 
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fellesskap, bearbeiding, økt forståelse m.m. Det å få dele tekster og opplevelser i en trygg 

gruppesituasjon kan styrke tilhørighet og selvtillit. 

 

Det å åpne seg i en sårbar situasjon er risikofylt og kan for noen oppleves som utfordrende og 

vanskelig. Kursholderne/forskerne har lang erfaring i å holde kurs for mennesker med vanskelige 

livserfaringer og i oppfølging av deres skrivearbeider. Personer fra Vardesenteret vil også være til 

stede og er åpne for samtaler i ettertid hvis det skulle være behov.    

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du denne 

samtykkeerklæringen. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette 

vil ikke få konsekvenser for din videre behandling om du er pasient. Dersom du trekker deg fra 

prosjektet, kan du kreve å få tilbake tekster du har gitt fra deg, og få slettet opplysninger, med 

mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom 

du senere ønsker å trekke deg, benytte deg av dine rettigheter (rett til innsyn, retting, sletting, 

behandlingsbegrensning, protest, dataportabilitet) i behandling av personopplysninger eller har 

spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Hilde Bondevik, e-post: 

hilde.bondevik@medisin.uio.no eller personvernombudet ved UiO, e-post: personvernombud@uio.no 

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 

Ingen vil kunne gjenkjenne deg som person i forskningsmaterialet. Alle opplysningene vil bli 

behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.  

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg 

blir behandlet på en sikker måte. Informasjon om deg vil bli anonymisert ved prosjektslutt 

31.12.2022. 

GODKJENNING 

Prosjektet er meldt Norsk samfunnsvitenskapelig database.   

SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I PROSJEKTET 

 

JEG ER VILLIG TIL Å DELTA I PROSJEKTET  

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 
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