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medisiner til barn!
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Undersøkelse av hvordan barn aksepterer medisiner
Hvor lett det er for barn å ta medisiner, avhenger av forskjellige faktorer knyttet til
medisinen, barnet og tilstanden barnet behandles for. Dataene fra denne
undersøkelsen vil bli brukt til å kartlegge hvilke egenskaper ved medisinene som har
størst betydning for barn i forskjellige aldre.

Du har blitt bedt om å delta i studien fordi du har hentet medisin på et apotek til et
barn under 18 år. Du deltar i studien ved å fylle ut et spørreskjema på nett.
Spørreskjemaet inneholder enkle spørsmål om erfaringer knyttet til en av de første
dosene som barnet tar etter at dere har fått medisinen på apoteket.
Følgende informasjon blir samlet inn:
•

Navn på medisinen barnet tar, og dosering

•

Praktiske erfaringer med å gi medisinen, barnets reaksjon,
hvor lang tid det tok å ta medisinen, osv.

•

Barnets alder, kjønn og hvilke sykdommer som behandles

Besvarelsen tar ikke mer enn 8 minutter.
Vi vil gjerne, dersom det passer med behandlingen, at du også fyller ut skjemaet
igjen både 24 timer og 15 dager etter første besvarelse. Det er frivillig å delta i
studien. Dersom barnet er 12 år eller eldre, kan spørreskjemaet fylles ut av barnet
selv, eventuelt med hjelp fra en voksen.
For å delta i studien, må du logge deg inn ved hjelp av en lenke og en personlig kode,
eller bruke en personlig QR-kode. Du finner begge deler på andre siden av dette
arket. Ved å logge deg inn i web-skjemaet, samtykker du til deltakelse i studien.
Studieprotokollen ligger tilgjengelig på nettsiden før innlogging. Svarene dine på
undersøkelsen lagres konfidensielt og vil ikke kunne kobles tilbake til deg. Fordi det
ikke er praktisk mulig å finne tilbake til dine svar er det ikke mulig å trekke seg fra
studien igjen når du først har svart.
Dette er en del av en internasjonal studie. Ansvarlig for studien er
ClinSearch, 110 Avenue Pierre Brossolette, Malakoff, France.
Prosjektansvarlige i Norge er Siri Wang og Liv Mathiesen.
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo er
behandlingsansvarlig for den norske delen av studien.
Takk for
Dataene lagres hos ClinSearch i Frankrike.

at du
er villig til å delta!

