Liite S3: Suostumuslomakkeet

Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus
Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta / vanhemman/huoltajan lomake
Lapsen nimi:

Lapsen henkilötunnus:

-

Minua on pyydetty osallistumaan narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten ja heidän perheidensä sopeutumisvalmennuskurssiin liitettyyn arviointitutkimukseen, jonka toteuttavat yhteistyössä Kelan tutkimusosasto, Lapin yliopisto ja Suomen Mielenterveysseura.
Olen saanut kirjallisen tiedotteen arviointitutkimuksesta, johon minua on pyydetty osallistumaan
narkolepsiaan sairastuneen lapseni vanhempana/huoltajana. Minulle on kerrottu, että tutkimuksen
päätavoite on selvittää, miten hyvin narkolepsia-sopeutumisvalmennuskurssit vastaavat lasten,
nuorten ja vanhempien/huoltajien sekä lasta/nuorta hoitavien terveydenhuollon tahojen tarpeisiin
ja odotuksiin.
Tiedotteessa on kerrottu, että minua pyydetään vastaamaan kyselylomakkeeseen sopeutumisvalmennuskurssin alkaessa ja sen päättyessä sekä osallistumaan kurssin päättyessä ryhmähaastatteluun, joka nauhoitetaan. Lisäksi tutkimukseen pyydetään luovuttamaan tutkimuskäyttöön perheemme yhdessä palveluntuottajan kanssa laatima tavoitelomake kurssin päätyttyä. Tavoitelomaketietoja ei yhdistetä kyselylomakkeen vastauksiin. Olen saanut tiedot myös suullisesti, ja minulle
on annettu riittävät vastaukset kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini.
Ymmärrän, että kaikkia tähän tutkimukseen antamiani tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä
minua tai lastani/huollettavaani voida yksilönä tunnistaa missään kohdassa tutkimustulosten julkaisemisessa. Mitään antamiani tietoja ei luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille.
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti, ja minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai
sen keskeyttäminen ei vaikuta sopeutumisvalmennuskurssin ohjelmaan eikä minun osallistumiseeni perhetapaamisiin, Kelan kuntoutusta varten maksamiin etuuksiin eikä minun tai lapsen/nuoren oikeuteen saada terveydenhuollon palveluja nyt tai tulevaisuudessa.
Tietoinen suostumus
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni osallistumisesta tässä asiakirjassa mainittuun narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssiin liittyvään tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa, ja annan vapaaehtoisesti suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen.
Tämä suostumusasiakirja allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Saan itselleni toisen kappaleen ja
toinen säilytetään Kelan tutkimusosastolla lukitussa arkistossa.

jatkuu…

Suostumukseni lapseni osalta:
Alle 15-vuotias
Lomakekyselyt saa antaa lapselleni/huollettavalleni. Hänen antamiaan tietoja voi käyttää tähän tutkimukseen jos hän antaa suostumuksen.
Kyllä
Ei
Lapseni/huollettavani saa halutessaan osallistua yhteishaastatteluun ja tietoja voi käyttää tähän tutkimukseen.
Kyllä
Ei
15 vuotta täyttänyt
Olen saanut tiedon, että 15 vuotta täyttänyt lapseni/huollettavani saa itsenäisesti päättää tutkimukseen osallistumisestaan.
Kyllä
Ei

Tutkimukseen suostuvan vanhemman/huoltajan allekirjoitus
/

20

Paikka ja pvm

Allekirjoitus

Nimen selvennys
Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston
ja odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen.
/
Paikka ja pvm

20
Allekirjoitus

Nimen selvennys

Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus

Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta / alle 15-vuotiaan suostumus

Nimi: ____________________________________ Henkilötunnus: ____________-_______

Minua on pyydetty osallistumaan Kelan tutkimusosaston, Lapin yliopiston ja Suomen Mielenterveysseuran toteuttamaan narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssien
arviointitutkimukseen.
Olen saanut tiedotteen tutkimuksesta. Tiedotteessa kerrotaan, että minua ja vanhempiani/huoltajiani
pyydetään vastaamaan kyselylomakkeeseen kurssin alkaessa ja sen päättyessä sekä osallistumaan
ryhmähaastatteluun kurssin päättyessä. Voin täyttää kyselylomakkeen yhdessä vanhempieni
/huoltajieni kanssa. Minulle on kerrottu tutkimuksesta ja kysymyksiini on vastattu.
Ymmärrän, että minua ei voida tunnistaa, kun tutkimuksen tuloksia julkaistaan, eikä antamiani tietoja
luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille. Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti, ja saan
milloin tahansa perua osallistumiseni tutkimukseen. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta kurssin ohjelmaan eikä tarvitsemaani hoitoon.

Tietoinen suostumus
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja osallistun vapaaehtoisesti tässä asiakirjassa mainittuun
tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa eikä minulle jäänyt mitään epäselväksi.
Saan itselleni kopion suostumuskaavakkeesta.
____________________ ____/____20____ __________________________________________
Paikka ja pvm

Allekirjoitus
__________________________________________
Nimen selvennys

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen ja keston,
ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen.
____________________ ____/____20____ __________________________________________
Paikka ja pvm
Allekirjoitus
__________________________________________
Nimen selvennys

Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus

Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta / yläasteella olevan nuoren suostumus

Nimi: ____________________________________ Henkilötunnus: ____________-_______

Minua on pyydetty osallistumaan Kelan tutkimusosaston, Lapin yliopiston ja Suomen Mielenterveysseuran toteuttamaan narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssien
arviointitutkimukseen.
Olen saanut tiedotteen tutkimuksesta. Tiedotteessa kerrotaan, että minua ja vanhempiani/huoltajiani
pyydetään vastaamaan kyselylomakkeeseen kurssin alkaessa ja sen päättyessä sekä osallistumaan
ryhmähaastatteluun kurssin päättyessä. Voin täyttää kyselylomakkeen yhdessä vanhempieni
/huoltajieni kanssa. Minulle on myös kerrottu tutkimuksesta ja kysymyksiini on vastattu.
Ymmärrän, että minua ei voida tunnistaa, kun tutkimuksen tuloksia julkaistaan, eikä antamiani tietoja
luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille. Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti, ja saan
milloin tahansa perua osallistumiseni tutkimukseen. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta kurssin ohjelmaan eikä tarvitsemaani hoitoon.

Tietoinen suostumus
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja osallistun vapaaehtoisesti tässä asiakirjassa mainittuun
tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa eikä minulle jäänyt mitään epäselväksi.
Saan itselleni kopion suostumuskaavakkeesta.
____________________ ____/____20____ __________________________________________
Paikka ja pvm

Allekirjoitus
__________________________________________
Nimen selvennys

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen ja keston,
ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen.
____________________ ____/____20____ __________________________________________
Paikka ja pvm
Allekirjoitus
__________________________________________
Nimen selvennys

Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva
arviointitutkimus
Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta / nuoren suostumus
Nimi: __________________________________________

Henkilötunnus: __________-_____

Minua on pyydetty osallistumaan narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten ja heidän perheidensä sopeutumisvalmennuskurssien arviointitutkimukseen, jonka toteuttavat yhteistyössä Kelan tutkimusosasto,
Lapin yliopisto ja Suomen Mielenterveysseura.
Olen saanut kirjallisen tiedotteen arviointitutkimuksesta, johon minua on pyydetty osallistumaan. Minulle on
kerrottu, että kyseessä on tutkimus, jonka päätavoite on selvittää, miten hyvin narkolepsiasopeutumisvalmennuskurssit vastaavat lasten, nuorten ja vanhempien/huoltajien sekä lasta/nuorta hoitavien terveydenhuollon tahojen
tarpeisiin.
Tiedotteessa on kerrottu, että minua ja vanhempiani/huoltajiani pyydetään vastaamaan kyselylomakkeeseen sopeutumisvalmennuskurssin alkaessa ja sen päättyessä sekä osallistumaan kurssin päättyessä ryhmähaastatteluun,
joka nauhoitetaan. Lisäksi pyydetään, että luovutamme tutkimuskäyttöön perheemme yhdessä palveluntuottajan
kanssa laatiman tavoitelomakkeen, kun kurssi on päättynyt. Tavoitelomaketietoja ei yhdistetä kyselylomakkeiden
vastauksiin. Olen saanut tiedot myös suullisesti, ja minulle on annettu riittävät vastaukset kaikkiin tutkimusta
koskeviin kysymyksiin.
Ymmärrän, että kaikkia tähän tutkimukseen antamiani tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä minua tai perhettäni voida yksilönä tunnistaa missään kohdassa tutkimustulosten julkaisemisessa. Mitään minun antamiani
tietoja ei luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille.
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti, ja minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana keskeyttää
tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei
vaikuta sopeutumisvalmennuskurssin ohjelmaan eikä mihinkään tarvitsemaani hoitoon tai etuuksiin.
Tietoinen suostumus
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni osallistumisesta tässä
asiakirjassa mainittuun narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssiin liittyvään arviointitutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa, ja suostun vapaaehtoisesti osallistumaan
tähän tutkimukseen.
Tämä suostumusasiakirja allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Saan itselleni toisen kappaleen ja toinen säilytetään Kelan tutkimusosastolla lukitussa arkistossa.
Tutkimukseen suostuvan lapsen/nuoren allekirjoitus
__________________________ ____/____20____

__________________________________________

Paikka ja pvm

Allekirjoitus
__________________________________________
Nimen selvennys

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston ja odotettavissa olevat vaikutukset ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen.
__________________________ ____/____20____

__________________________________________

Paikka ja pvm

Allekirjoitus
__________________________________________
Nimen selvennys

