Vil du delta i forskningsprosjektet
”Logopeders praksis for kartlegging av primær progressiv afasi (PPA)”?
Formål og bakgrunn
Jeg er logopedstudent ved Nord universitet og skriver masteroppgave om primær progressiv afasi (PPA). PPA
er en fellesbetegnelse på progredierende demenssykdom som debuterer med språk-og/eller talevansker, og
flere undersøkelser tyder på at det er behov for logoped. Det finnes lite informasjon om hvordan logopeder
kartlegger PPA, og jeg håper derfor at dette prosjektet kan bidra til økt bevissthet og kunnskap, som kan
komme mange til gode. Dette spørreskjemaet handler om hvor godt kjent norske logopeder er med PPA, og
hvor logopeder finner informasjon om kartlegging. Om du aldri har hørt om, eller jobbet med PPA, er det
fortsatt ønskelig at du deltar, da det gir en indikasjon på hvor godt kjent norske logopder er med PPA.

Hva innebærer deltakelse i prosjektet?
Alle logopeder som jobber med, eller har jobbet med afasi og andre ervervede språk-, tale- og
kommunikasjonsvansker inviteres til å delta, og deltakelsen innebærer at du svarer på spørreskjemaet.
Spørreskjemaet er elektronisk, og består hovedsakelig av avkrysning, men noen få spørsmål er utarbeidet med
tekstboks som svaralternativ. Undersøkelsen tar ca. 5-10 minutter og er frivillig.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Spørreundersøkelsen er anonym, og alle opplysningen som samles inn vil kun bli brukt i dette prosjektet. Etter
at svaret er levert, vil det ikke være mulig å spore respondenter. Det betyr altså at innleverte svar ikke kan
endres eller slettes. Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt og i tråd med regelverk for personvern. Det
betyr at informasjonen vil bli behandlet med fortrolighet og kun av personene som er involvert i prosjektet,
som er meg og min veileder. Anonymitet sikres derfor ved at ingen andre opplysninger om deg blir registrert,
og det vil ikke være mulig å gjenkjenne deg etter innlevert svar eller i publikasjoner. Prosjektet skal etter
planen avsluttes 16.05.2022, og innen den tid vil all data slettes.

Det er frivillig å delta, og din deltakelse verdsettes i høy grad, uavhengig av ditt forhold til PPA. Om du ønsker å
delta, er det fint om du gjør det så snart du kan, og senest innen 9. desember. Jeg setter stor pris på all
deltakelse, og det er av stor verdi for prosjektet.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) har sagt at det er greit at jeg gjør dette forskningsprosjektet, og at det
ikke skal behandles opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner verken direkte eller indirekte.
Hvis du lurer på hvorfor NSD har bestemt dette, kan du ta kontakt med:
•

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 53
21 15 00.

Lenke til spørreskjemaet: https://nettskjema.no/a/ppa
Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål knyttet til prosjektet eller ønsker mer informasjon.

Med vennlig hilsen,
Monica Graff-Wang Andersen
Tlf.: 95445558
E-post: monicaagw@hotmail.com

