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INFORMASJONSDOKUMENT FOR DELTAKERE  
 

Tverrsnittsstudie av læreplaner i sykepleie og kompetanse hos sykepleiestudenter innen tverrfaglig 
farmasøytisk omsorg 

 
Det er viktig at du leser dette dokumentet før du samtykker i å delta i denne studien. 
 
Studiens målbeskrivelse og varighet 
Sykepleieres rolle innenfor intraprofesjonell farmasøytisk pleie er ikke åpenbar og varierer mellom 
europeiske land. På tilsvarende vis, innenfor sykepleierutdanningen, mangler en tydelig beskrivelse av 
spesifikke læringsresultater innenfor farmasøytisk pleie i de fleste europeiske land, og læreplaner 
innenfor farmasøytisk pleie varierer mye. I tillegg er samsvaret med arbeidsmarkedets og samfunnets 
behov utilstrekkelig. Manglende transparens og anerkjennelse, kombinert med variasjonen fra land til 
land når det gjelder sykepleiepraksis og sykepleierutdanning, hindrer tverrfaglig samarbeid i daglig 
klinisk praksis, transnasjonalt samarbeid innenfor forskning, utdanning og innovasjon i Europa, samt 
arbeidsmobilitet for sykepleierstudenter og sykepleiere.  
I denne internasjonale storskalastudien undersøker vi læreplaner i sykepleie med tanke på farmasøytisk 
omsorg. Kompetansen til sisteårsstudenter, som forventes å være optimalt forberedt på å virke som 
kvalifiserte sykepleiere innen farmasøytisk omsorg i praksis i nær fremtid, vil også bli vurdert. Studien vil 
bli gjennomført i fjorten ulike land og i Europa som helhet.  
Det er et engangs elektronisk spørreskjema det vil ta ca. 30 minutter å besvare. Det har blitt utviklet et 
nettsted for dette spørreskjemaet. Dermed vil det være mulig å ta en pause og fortsette på 
spørreskjemaet senere. I tillegg kan en del av spørsmålene besvares mer enn én gang, for eksempel for å 
få en høyere poengsum på kunnskapsspørsmålene. På nettstedet vil du kunne sammenligne dine egne 
resultater med andre studenter i eget land og med studenter i 13 andre europeiske land.  
 
Utvelgelsesmyndighet  
Denne studien er bestilt av DeMoPhaC-sammenslutningen (Development of a Model for Nurses’ role in 
interprofessional Pharmaceutical Care), en ekspertsammenslutning med medlemmer fra University of 
Antwerp (Belgia), Univerzita Karlova (Tsjekkia), Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg (Tyskland), 
University of Peloponnese (Hellas), University of Pécs (Ungarn), Anaste Assiciazione Nazionale Strutture 
per I Terza Età (Italia), University of Applied Sciences Utrecht (Nederland), University St Kliment Ohridski 
Bitola (Nord-MakedoniaMacedonia), Høgskolen i Østfold (Norge), Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra (Portugal), Slovenska Zdravotnicka Univerzit v Bratislave (Slovakia), Univerza Na Primorskem 
Universit Del Litorale (Slovenia), Unversidad De Alicante (Spania), Swansea University (Storbritannia). Du 
kan finne ytterligere informasjon om DeMoPhaC på https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac. 
 
Frivillig deltakelse 
Din deltakelse i denne studien er helt frivillig, og du har rett til å nekte å delta. Du har når som helst 
mulighet til enten å delta i studien eller å avslutte deltakelsen. 
Når du godtar å delta i denne studien, laster du ned dette informasjonsarket på datamaskinen for 
forvaring. Du vil bli bedt om å krysse av i en boks på begynnelsen av den elektroniske undersøkelsen at 
du godtar å delta. 
 
Forskerne kan avslutte deltakelsen din når som helst, selv uten å få uttrykkelig godkjenning fra deg, av 
én av følgende grunner: 
 
– du tar ikke hensyn til instruksjonene for deltakelse i denne studien 
– det blir klart at du ikke tilfredsstiller de nødvendige kravene for deltakelse i studien  
– utvelgelsesmyndigheten avvikler studien på grunn av andre, foreløpig ukjente grunner.  
 
Du har rett til å avslutte din deltakelse i studien til enhver tid, selv om du har samtykket til å delta. Du 
trenger ikke å oppgi noen grunn for at du ikke vil delta lenger. Beslutningen om å avslutte deltakelsen vil 
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ikke skade deg på noen måte eller gjøre at du mister fordeler. Det vil heller ikke påvirke vurderingene av 
deg eller dine videre studier. 
 
Risiko og ulemper 
Deltakelse i denne studien er ikke forbundet med noen risiko eller ulemper. 
 
Fordeler og godtgjørelse 
Vi kan ikke garantere at det vil være noen direkte fordeler for deg hvis du samtykker til å delta i denne 
studien. Informasjonen fra denne studien bidrar til en bedre forståelse av læreplaner i sykepleie i 
Europa og kompetansen innen farmasøytisk omsorg hos sisteårs sykepleierstudenter. Basert på den 
innhentede informasjonen vil det bli utviklet en endelig vurdering for å evaluere kompetansen innen 
farmasøytisk omsorg, som en veiledning for å evaluere sykepleierutdanningen, som et verktøy for 
sykepleiepedagoger, for referansemåling og for å legge til rette for sykepleieres arbeidsmobilitet. Vi gir 
ingen godtgjørelse for deltakelse i denne forskningen. Resultatet av studien vil være tilgjengelig etter at 
studien er avsluttet på https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac og via 
https://www.demophac.nupac.eu.  
 
Personvern 
Din identitet og deltakelse i denne studien vil bli behandlet strengt konfidensielt. Du vil ikke bli 
identifisert ved navn eller på noen annen gjenkjennelig måte i filene, resultatene og publikasjonene som 
er knyttet til denne studien. Personopplysningene dine vil bli anonymisert (noe som betyr at navnet 
ditt/adressen din vil bli erstattet av en kode) for å kunne gi deg tilbakemelding om vurderingen. Etter at 
vi har kommunisert resultatene til alle deltakerne, vil vi slette kodeboken (filen der vi lagrer navnet 
ditt/adressen din og den tilhørende koden) og behandle dataene dine anonymt. Dette vil skje ca. 1 år 
etter at du har fullført undersøkelsen. Personopplysningene dine vil uansett ikke bli oppbevart lenger 
enn nødvendig for formålene som er beskrevet i dette skjemaet. De anonymiserte dataene dine vil bli 
lagret i 20 år ved Universitetet i Antwerpen i Belgia på en sikret måte. 
Hvis du samtykker i å delta i denne undersøkelsen, innebærer det at du tillater bruk av dine kodede data 
til de formål som er beskrevet over. I forbindelse med behandlingen av personopplysninger nevnt i dette 
skjemaet, har du rett til enhver tid – så lenge kodeboken ikke er slettet – å få se personopplysningene 
dine gratis og å få feilaktige og/eller ufullstendige personopplysninger knyttet til deg selv korrigert når 
som helst gratis. Du kan også be om at vi midlertidig ikke behandler personopplysningene dine 
ytterligere (unntatt i en rekke juridisk bestemte tilfeller) før vi har bekreftet at personopplysningene 
dine er nøyaktige. 
 
For å oppnå formålene som er beskrevet i dette skjemaet, vil følgende forskere ved Universitetet i 
Antwerpen ha tilgang til personopplysningene dine. Disse vil alltid ha ansvaret for behandlingen av 
personopplysningene dine: 
– Elyne De Baetselier Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
– Tinne Dilles Tinne.Dilles@uantwerpen.be  
– Bart Van Rompaey Bart.VanRompaey@uantwerpen.be  
 
«WEBIT», en webutvikler som er registrert i Antwerpen i Belgia, er utvikleren av nettstedet som skal 
brukes til å stille spørsmål ved læreplanen din i sykepleie og kompetansen din innen farmasøytisk 
omsorg. Universitetet i Antwerpen har gitt WEBIT instruksjon om å behandle personopplysningene til 
deltakerne i denne studien. Universitetet i Antwerpen beskytter deltakernes personvern og har derfor 
inngått en databehandleravtale med nødvendige avtaler mellom universitetet og utvikleren av 
nettstedet.  
 
Dataene dine vil bli delt med de lokale forskerne i landet ditt. Han/hun vil bare ha tilgang til de 
anonymiserte dataene dine. Du finner hans/hennes kontaktinformasjon nedenfor, på den siste siden i 
dette dokumentet. 
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Hvis du har gitt din tillatelse, men ombestemmer deg etterpå, vil du alltid kunne trekke tilbake 
tillatelsen, uten å måtte angi noen grunn, ved å rapportere dette til Elyne De Baetselier via e-
postadressen: Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil forskerne 
ikke fortsette å bruke personopplysningene dine til formålene som er beskrevet i dette skjemaet. 
Tilbakekallingen påvirker imidlertid ikke lovligheten av databehandlingen som allerede fant sted før du 
trakk tilbake samtykket ditt, eller databehandlingen som kan utføres uten ditt samtykke.  
 
Har du ytterligere spørsmål om rettigheten dine eller andre saker som er knyttet til behandlingen av 
personopplysningene dine ved Universitetet i Antwerpen, kan du også alltid kontakte 
personvernombudet vårt via e-postadressen privacy@uantwerpen.be. Ombudet er uavhengig og 
overvåker at personvernlovgivningen overholdes ved Universitetet i Antwerpen. 
 
Hvis du mener at personopplysningene dine ikke behandles på lovlig måte og i henhold til rettslige krav, 
har du også rett til å sende en klage til personvernkommisjonen (kontaktinformasjonen finner du på: 
www.privacycommission.be). Ved klager anbefaler vi imidlertid at du kontakter personvernombudet 
vårt først. Det er ofte enklest å løse eventuelle problemer eller oppklare misforståelser på denne måten. 
 
Gjenbruk av data 
For å gjøre optimal bruk av alle de innsamlede forskningsdataene, kan datasettene brukes om igjen til 
andre forskningsformål på et senere tidspunkt. Vi garanterer herved den samme forsiktige håndteringen 
av de oppgitte dataene som tilfellet var for den første innhentingen. 
 
Etisk råd 
Denne studien er evaluert av en uavhengig etisk komité, Ethical Advisory Committee on Social and 
Human Sciences, som avga en positiv uttalelse 18. desember 2020. 
 
Kontaktpersoner ved spørsmål relatert til studien 
For nærmere informasjon kan du alltid kontakte forskeren i ditt land: 
 
Belgia (Elyne De Baetselier): Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
Tsjekkia (Jana Heckzova): jana.heczkova@lf1.cuni.cz  
Tyskland (Gero Langer): gero.langer@medizin.uni-halle.de    
Hellas (Styliani Tziaferi): stylianitziaferi216@gmail.com  
Ungarn (Dorina Pusztai): dorina.pusztai@etk.pte.hu  
Italia (Alba Malara): albamalara@gmail.com  
Nord-Makedonia (Izabela Filov): belafilov@gmail.com 
Nederland (Carolien Sino, Nienke Dijkstra):  
carolien.sino@hu.nl ; Nienke.dijkstra@hu.nl 
Norge (Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Ann Karin Helgesen):  
vigdis.a.grondahl@hiof.no; ann.k.helgesen@hiof.no 
Portugal (Luis Batalha): batalha@esenfc.pt 
Slovakia (Zuzana Kafková) : zuzana.kafkova@szu.sk  
Slovenia (Mirko Prosen): Mirko.Prosen@fvz.upr.si 
Spania (Manuel Lillo-Crespo): manuellillocrespo@gmail.com 
Storbritannia (Sue Jordan): s.e.jordan@swansea.ac.uk 
 
Du kan også kontakte forskerne ved Universitetet i Antwerpen, Belgia: Nuphac@uantwerpen.be  
Når du bruker denne e-postadressen, vennligst skriv på engelsk og angi «DEMOPHAC PARTICIPANT 
QUESTION» tydelig i emnefeltet. 
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