Forespørgsel om hjælp til at komme i kontakt med stomipatienters partnere til
anvendelse i bacheloropgave på sygeplejerskeuddannelsen VIA Aarhus N.
Dato: 6. april 2018
Vi er tre sygeplejestuderende, som er i gang med at udarbejde vores bacheloropgave.
BAGGRUND
Kolorektalcancer er en af de hyppigste kræftformer i Danmark. Nogle af dem, der rammes
heraf, får i sygdomsforløbet en permanent stomi. Vi har foretaget en litteratursøgning og
fundet ud af, at det ikke udelukkende er patienterne, der bliver påvirket af at få en permanent
stomi, men at denne forandring også påvirker partneren. Særligt tiden efter operationen
forestiller vi os er en stor omvæltning, hvilket leder os frem til følgende spørgsmål:
Hvordan oplever den mandlige partner til patienten, som har fået en permanent stomi efter
kolorektalcancer, de første to uger efter udskrivelsen til eget hjem?
Vi tilstræber at få en ensartet informantgruppe, og vi har derfor afgrænset opgaven til at
omhandle mandlige partnere.
HVEM OG HVORNÅR
Vi har brug for to-tre mandlige partnere, som har mulighed for at blive interviewet mellem
torsdag d. 19. april og torsdag d. 3. maj. Derudover må der højest være gået ca. et halvt år
efter udskrivelse af patienten til deltagelse i interviewet. Dette for at de første to uger stadig
er i erindringen.
HVORDAN
Vores undersøgelsesmetode tager udgangspunkt i et semistruktureret individuelt interview,
hvor informanterne har mulighed for åbent at fortælle om deres oplevelser ift. ovenstående
emne. Selve interviewet vil tage ca. en halv time til tre kvarter. Vi har mulighed for at mødes
med informanterne, hvor de ønsker det, dog med det forbehold, at det skal være inden for
rammer, der sikrer fortrolighed, og gerne indenfor en kørselsafstand på 2 timer fra Aarhus.
Der vil være to af os tilstede ved interviewet; Èn som interviewer og èn som har en
støttefunktion i forhold til at styre diktafonen og supplere med yderligere spørgsmål, hvis det
bliver aktuelt.
Vi spørger informanterne om de vil deltage i opgaven på følgende betingelser:
● Din deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid trække dig fra deltagelse. Hvis du
trækker dig, vil ingen af de informationer, du har bidraget med, blive anvendt.
● Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt.
● Oplysninger der indgår i opgaven vil blive opbevaret forsvarligt. Ved opgavens
afslutning slettes og makuleres alle oplysninger.
● Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i opgaven.
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