
 

For klinikere som har sagt ja til å være med på iTandem 
forskningsprosjektet 
  

Viktigste oppgave: Invitere aktuelle pasienter til å ta i bruk iTandem/delta i 
forskningen  
Når pasienten introduseres for å ta i bruk iTandem i samarbeid med deg som kliniker informer du om 
at vi ønsker å vite hvordan iTandem oppleves i bruk. Derfor er iTandem også et forskningsprosjekt.  
 
Hvis pasienten sier ja til å ta i bruk iTandem 
Dersom de vil delta på forskningen, skal du gjøre 2 ting. 

1. Be de logge seg inn på dette elektronisk informasjons- og samtykkeskjemaet for pasienter: 
 
https://nettskjema.no/a/213985 
 
Pasienten må trykke på lenken og logge på med bank-id. De kommer da til et informasjons- og 
samtykkeskriv. Dette kan de med fordel gjøre på din pc mens de er på kontoret, eller du sender dem 
linken.  
 

2. Informere Sofie på telefon 93628615 om hvem som er rekruttert (navn, fødselsdato/pnr eller 
lignende). Alternativt ring Kristin på 97009863. 

3. Hvis dere har pasient med Appletelefon så skal de følge denne lenken: 
https://testflight.apple.com/join/hamP0Qch. Lenken gjelder for "gruppa" med testere, og når 
USIT oppdaterer appen vil både de i gruppa få oppdateringen automatisk, og nye testere som 
bruker den samme lenka vil også få den nyeste versjonen. Altså, ikke last ned Testflight på app 
store.  

4. Hvis dere har pasient med Android er det bare å laste ned iTandem fra Google Play.  
 
Ressurser:  
- Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt – pasientversjon. Dette er informasjons og 
samtykkeskrivet som pasienten leser gjennom via linken de får tilsendt og før de samtykker til 
deltakelse.  
 
- Informasjonsbrosjyre iTandem. Her står det forklart hva formålet med iTandem er og hva deltakelse 
i forskningsprosjektet innebærer. 
Link: https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-tidlig-
intervensjon-ved-psykoser/Documents/Brosjyre_Velkommen.pdf 
 
- Forskningsprotokoll for pilotprosjektet. Link: Forskningsprotokoll iTandem.PVO høst 2021.pdf 
(oslo-universitetssykehus.no) 
 
- Brukermanual iTandem. Link: Utkast behandlermanual.pdf (oslo-universitetssykehus.no)  
 
Disse og andre ressurser finner du på prosjektsiden til iTandem på TIPS SØR-ØSTs nettsted:  
Link: https://oslo-universitetssykehus.no/Sider/iTandem.aspx 
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Har du spørsmål? Kontakt forskningskoordinator: Sofie (uxamis@ous-hf.no) eller prosjektleder Kristin 
(uxromk@ous-hf.no).  



Informasjon til pasienter 
Dette skriv kan være nyttig for deg å ha foran deg når du informerer pasienten. Informasjonen står i 
samtykkeskrivet som pasienten leser før de eventuelt samtykker til deltakelse i forskningen. Du kan 
også skrive ut en kopi av informasjons- og samtykkeskrivet og gi til pasienten om de ønsker å ha det 
med seg.  
 
Hva er formålet med forskningen?  
Vi ønsker å vite noe om hvordan iTandem oppleves og om hvordan iTandem påvirker samhandlingen 
med din behandler.  
 
Hvorfor skal du bidra?  
Dine erfaringer med bruken av iTandem kan hjelpe oss å utvikle iTandem til et bedre og mer nyttig 
verktøy for andre pasienter. 
  
Hva innebærer deltakelse i forskningsprosjektet og hvor mye tid tar det?  
Du vil bli bedt om å svare på noen spørsmål om deg selv, din situasjon og bruken av programmet, ved 
oppstart og etter avslutning. Utfyllingen kan ta opp til maksimalt 20 minutter ved oppstart og 20 
minutter ved avslutning. Svar på spørsmål gjøres via en lenke til Nettskjema som sender data direkte 
inn til Tjeneste for sensitive data, TSD ved Universitetet i Oslo. Dataene vil bli sendt kryptert og 
oppbevart på sikkert sted (bak strenge murer).  
Noen pasienter vil også bli spurt om å delta i en samtale om de samme tingene, etter avslutning av 
iTandem. Samtalen vil ta ca. 45 minutter.  
 
Hvem er ansvarlig for forskningen?  
Prosjektet ledes av Tips Sør-Øst som er en regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved 
psykose ved Oslo universitetssykehus. Du er valgt ut til å spørres om å delta fordi behandleren din er 
med på å prøve ut en ny måte å samhandle med pasientene sine på. Oslo universitetssykehus er 
ansvarlig for studien.  
 
Kan du når som helst trekke seg fra forskningen uten nærmere begrunnelse:  
JA  
 
Hva skjer om du sier nei til å ta i bruk iTandem:  
Det har ingen innvirkning på den oppfølging du som pasient tilbys forøvrig. 
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