
       

 

Det Kvalitative FLORA  
Interviewskabelon 

Et kvalitativt studie af placeboeffekt, potentielle bivirkninger og 

psoriasisgigtpatienters oplevelse ved at deltage i et interventionsstudie med 

tarmbakterieoverførsler 

 

Introduktion 

Hej og velkommen, mit navn er Shaun Theodor Sødergren, jeg er praktikant ved Reumatologisk 

Afdeling C ved Odense Universitetshospital (OUH).  

Jeg er i gang med at undersøge, hvordan patienter med psoriasisgigt oplever det at deltage i et 

interventionsstudie med tarmbakterieoverførsel, hvilke potentielle bivirkninger der kan være og om 

der er en potentiel bagvedliggende placeboeffekt. Før vi begynder, vil jeg gerne spørge dig om det er 

i orden, at du bliver stillet nogle spørgsmål omkring din deltagelse i FLORA-studiet?  

 

Er det i orden med dig at vores samtale bliver optaget til den senere analysefase af projektet? Disse 

vil ikke blive offentliggjort og vil kunne være til internt brug. 

Har du læst den informationstekst der var tilhørende til da jeg sendte interviewsamtykke ud? 

Spg. A.0 – Har du endnu modtaget svar vedr. din deltagelse i FLORA og om du har modtaget en 

tarmbakterieoverførsel eller placebomidlet? 

 

1. FØR DELTAGELSEN 

Spg. A.1 – Havde du hørt om overførsler med tarmbakterier inden du meldte dig til projektet? 

Spg. A.2 – Tog du selv initiativ til at deltage i projektet eller var det en gigtlæge, der forslog det? 

Spg. A.3 – Hvad motiverede dig, til at deltage i forsøget? 

Spg. A.4 – Havde du muligheden for at diskutere din deltagelse i studiet med din familie/venner? 

Spg. A.5 – Diskuterede du muligheden for at deltage i projektet med familie/venner inden du 

besluttede dig? 

Spg. A.5.1 – Hvad diskuterede i vedrørende din deltagelse? 

Spg. A.6 – Havde dine pårørendes mening stor betydning for din beslutning om at deltage? 

Spg. A.7 – Før din deltagelse i forsøget, hvad var så din umiddelbare reaktion/tanker omkring at 

skulle være med i et projekt med overførsel af tarmbakterier? 
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Spg. A.8 – Havde du bekymringer omkring mulige bivirkninger grundet tarmbakterieoverførslen? 

Spg. A.9 – Havde du nogle bekymringer om hvordan tarmbakterieoverførslen ville kunne påvirke 

din psoriasisagtigt? 

Spg. A.10 – Hvad håbede du på at opnå, ved at deltage i forsøget? 

Spg. A.11 – Hvilke tanker gjorde du dig inden din deltagelse om ”risikoen” for at havne i 

placebogruppen? 

Spg. A.12 – Havde du nogle tanker eller følelser om, at hvis du kom i placebogruppen, at du så ville 

være snydt for behandling eller have spildt din tid? 

Spg. A.13 – Havde du på forhånd bekymringer omkring ubehag eller komplikationer til 

tarmbakterieoverførslen? 

Spg. A.14 – Følte du, at du fik tilstrækkelig information omkring hvad det ville indebære at deltage i 

forsøget? 

Herunder tidsforbruget, prøveindsamling, andre gener samt udførelsen af tarmbakterieoverførslen 

og mulige risici forbundet hermed? (Stilles efter pause) 

 

B. UMIDDELBART EFTER TARMBAKTERIE-OVERFØRSLEN 

Spg. B.1 – Havde du noget ubehag eller oplevede du gener i forbindelse med proceduren i tiden 

efterfølgende? 

Spg. B.2 – Oplevede du i perioden efter din mulige tarmbakterieoverførsel at du havde andre 

fornemmelser i kroppen end normalvis? 

Spg. B.3 – Havde du efter tarmbakterieoverførslen en fornemmelse af en overvejende positiv eller 

negativ virkning af interventionen? 

 

C. UNDER PROJEKTDELTAGELSEN 

Spg. C.1 – Oplevede du løbende i din deltagelse i projektet nogle bivirkninger? 

Spg. C.2 – Havde du løbende i projektet en fornemmelse af en overvejende positiv eller negativ 

virkning af interventionen? 

Spg. C.3 – Var der noget i projektet som havde betydning for din dagligdag eller relation med 

familie og venner? 

Spg. C.4 – Havde du løbende i din deltagelse overvejelser om du havde fået en 

tarmbakterieoverførsel eller placeboproduktet? 

Spg. C.5 – Havde dine overvejelser betydning for hvordan du følte din deltagelse i projektet? 

Spg. C.6 – Følte du, at der var en effekt på et tidspunkt efter tarmbakterieoverførslen? 
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Spg. C.7 – Hvornår oplevede du/oplevede du ikke denne effekt? 

Spg. C.8 – Hvordan føltes det da du oplevede/ ikke oplevede effekten? 

Spg. C.9 – Hvis du oplevede/ ikke oplevede en effekt, har det påvirket dig positivt eller negativt ift. 

din deltagelse? 

Spg. C.10 – Følte du dig klædt på til at takle de forandringer, du evt. oplevede under din deltagelse? 

Spg. C.11 – Har du tænkt over placebo-effekt i løbet af din deltagelse? 

Spg. C.12 – Tror du at placebo-effekt for dig har spillet en rolle? 

 

D. TANKER LIGE FØR PROJEKTAFSLUTNINGEN 

Spg. D.1 – Tror du på at tarmbakterieoverførsler kan have positiv effekt på gigtlidelser? 

Spg. D.2 – Ville du sige ja til at deltage i et lignende projekt med tarmbakterier i fremtiden? 

Spg. D.3 – Er der noget du ville ønske havde været anderledes i projektet (f.eks. antal besøg, antal 

bakterieoverførsler, tættere læge-/sygeplejerskekontakt eller andet)? 

Spg. D.3.1 – Hvilken betydning føler du at din kontakt til personalet haft for din deltagelse i 

projektet? 

Spg. D.4 – Har projektet giver dig et anderledes perspektiv på din gigtsygdom og/eller din 

fremtidige gigtbehandling? 

Spg. D.5 – Har du nogle andre ting du gerne vil dele med mig, eller som du ønsker at vi kommer ind 

på? 

Spg. D.6 – Har du nogle spørgsmål vedrørende projektet eller andet? 
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