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Fokusgruppe om smerter
Lider du af kroniske smerter, og vil du hjælpe andre i samme situation? Så deltag i en fokusgruppe, som skal bidrage til, at personer med smerter kan få mere viden om smerter. Som tak
for hjælpen får du et gavekort på 300 kr.
Fokusgruppen foregår den 28. februar 2019, klokken 17-19.30 på Nørrebro i København.
Baggrund
Omkring 25% af danskerne lider af kroniske smerter. Derfor er Sundhedsstyrelsen som led i
en større indsats på smerteområdet i gang med at forberede en informationsindsats om smerter. Informationsindsatsen skal bidrage til at personer med kroniske smerter kommer hurtigst
muligt til den rette behandling. Det er afgørende for et godt liv med smerter.
Derfor søger vi en række personer med kroniske smerter, som har lyst til at deltage i en fokusgruppe og dele deres erfaringer. Det kræver ingen forberedelse eller særlig viden – og det er
selvfølgelig helt anonymt. Og vi serverer selvfølgelig lidt vådt og tørt undervejs.
Det skal vi tale om
Fokusgruppen har tre overordnede formål. Først skal vi tale om, hvad der sker, når man får
kroniske smerter – hvem man kontakter, henvises til osv. Bagefter diskuterer vi, hvilken information man har behov for undervejs i forløbet, og hvad der eventuelt mangler. Og til slut
tester og udvikler vi det materiale, som allerede findes – og forsøger at nå frem til, hvordan vi
kan informere endnu bedre.
Sådan deltager du
Fokusgruppen foretages af kommunikationsbureauet Operate A/S i deres lokaler på Jesper
Brochmands Gade 10, 2200 København N, torsdag d. 28. februar kl. 17-19.30.
Hvis du er interesseret, kan du kontakte Casper Larsen fra Sundhedsstyrelsen på cala@sst.dk
eller telefon: + 45 93 51 42 84 for at høre mere og tilmelde dig.
Tilmelding er senest den 25. februar 2019.
En forudsætning for deltagelse i fokusgruppen er udfyldelse af en samtykkeerklæring, hvor du
samtidig giver en række oplysninger om dig, fx alder og antal år med smerter.
Det foretrækkes, hvis den udfyldte samtykkeerklæring sendes som digital post via e-boks. Du
udfylder samtykkeerklæringen ved at skrive i felterne i dokumentet og gemmer herefter den
udfyldte formular på din computer. Ved indsendelse via e-boks er din underskrift ikke nødvendig.
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Sådan sender du e-boks
Når du sender via e-boks, vælger du Sundhedsstyrelsen som modtager. I emnefeltet skriver du
”Fokusgruppe – smerte”. I meddelelsen vedhæfter du din udfyldte samtykkeerklæring.
Du kan finde en guide til at sende digital post via e-boks her:
https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/-/media/13670CBD8AC64DE7843F1CAF99BFB6A9.ashx

Sådan sender du via e-mail
Alternativt kan du udskrive og udfylde samtykkeerklæringen i hånden og sende en scannet
kopi til cala@sst.dk. Bemærk, at din underskrift her er nødvendig.
Ved spørgsmål om indsendelse af samtykkeerklæring kan du kontakte Casper Larsen fra
Sundhedsstyrelsen på cala@sst.dk eller telefon: + 45 93 51 42 84.
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