
 
 
Upplýst samþykki – Áttavitinn 
 
Vinsamlega lestu vel eftirfarandi upplýsingar. 
 
Áttavitinn er rannsókn sem hefur að markmiði að varpa ljósi á reynslu þeirra sem greinst 
hafa með krabbamein til að hægt sé að gera betur í þjónustu þar sem þörf er á. Rannsóknin er 
á vegum Krabbameinsfélags Íslands og er unnin í samvinnu við Maskínu. Ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar er Jóhanna E. Torfadóttir, Ph.D, sérfræðingur í fræðsludeild 
Krabbameinsfélagsins og aðjúnkt við Læknadeild Háskóla Íslands (HÍ).  
 
Upplýsingar um aðra rannsakendur og samstarfsaðila rannsóknarinnar má finna neðst á 
síðunni. 
 
Að gefnu samþykki þínu verður þér veittur aðgangur að rafrænum spurningalista gegnum 
símaskilaboð og/eða tölvupóst. Það tekur um 30 til 40 mínútur að svara spurningalistanum.  
Spurningarnar snúa að greiningarferlinu, krabbameinsmeðferðinni og lífsgæðum (andleg og 
líkamleg heilsa). Einnig eru þeir sem lokið hafa meðferð beðnir að svara spurningum um 
endurhæfingu. Þá er spurt um heildarupplifun af heilbrigðiskerfinu, aðra sjúkdóma og 
bakgrunnsupplýsingar.  
 
Öll úrvinnsla og samtenging gagna verður gerð án þess að nein persónuauðkenni komi 
fram. Rannsóknin er gerð með samþykki Vísindasiðanefndar og er öll notkun upplýsinga úr 
spurningalistanum háð leyfum ábyrgðarmanns rannsóknarinnar, Vísindasiðanefndar og 
Persónuverndar.  

Svör við spurningalistum verða geymd í dulkóðuðum gagnagrunni hjá Krabbameinsskrá 
Íslands og í gagnaveri samstarfsaðila okkar, Maskínu sem sér um rafrænu spurningarnar. 
Maskína mun senda tölvupóst og símaskilaboð (háð ósk þinni) með krækju á spurningalista 
rannsóknarinnar. Með því að hafa krækjuna aðgengilega getur þú tekið þér hvíld frá því að 
svara spurningalistanum og haldið áfram síðar með því að smella aftur á krækjuna. 

 
Þátttaka þín í rannsókninni er algjörlega valfrjáls, þú getur valið að sleppa ákveðnum 
hluta hennar eða hætt þátttöku alfarið, hvenær sem er í ferlinu, án frekari skýringa. Þá 
getur þú óskað eftir því að öllum upplýsingum um þig verði eytt úr gagnagrunninum.  Ef þú 
hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókninni eða vilt hætta þátttöku, 
getur þú sent okkur póst á netfangið attavitinn@krabb.is. Einnig er þér velkomið að hafa 
samband við Vísindasiðanefnd með því að senda póst á netfangið vsn@vsn.is. 
 
 
 



Upplýst samþykki 
 
Vinsamlega lestu eftirfarandi vel áður en þú samþykkir þátttöku: 
 
Ég undirrituð/-aður hef kynnt mér ofanskráðar upplýsingar um rannsóknina Áttavitinn. Mér er 
kunnugt um tilgang rannsóknarinnar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Mér er ljóst að þótt ég 
hafi samþykkt þátttöku þá get ég hætt henni hvenær sem er með því að senda póst þess efnis á 
netfangið: attavitinn@krabb.is. 
 
Með því að taka þátt í rannsókninni samþykki ég: 

 Að taka þátt í rannsókninni Áttavitinn og að upplýsingar mínar séu varðveittar í 
gagnagrunni rannsóknarinnar hjá Krabbameinsskrá Krabbameinsfélagsins. 

 Að tengja megi gögn rannsóknarinnar við upplýsingar hjá Krabbameinsskrá Íslands 

 Að hafa megi samband við mig síðar vegna reglubundinna eftirfylgdarrannsókna 
Áttavitans.  

 
Til að við getum sent þér krækju á spurningalistann þurfum við að fá netfangið þitt. 
Við munum einungis nota netfangið þitt og símanúmer í tengslum við þessa rannsókn. 
Ef tölvupóstur hefur ekki borist fljótlega eftir skráningu hefur hann mögulega lent í 
ruslpósti í póstforritinu hjá þér. Vinsamlegast gefðu upp netfang sem þú ein(n) hefur 
aðgang að. 
 
Netfang: 
Farsímanúmer (valfrjálst): 
 
 
 
________________   _______________________________________ 
Dagsetning     Nafn 
 
 
 
 
Meginrannsakendur, starfsmenn og samstarfsaðilar rannsóknarinnar eru:  
Jóhanna E. Torfadóttir, Ph.D, sérfræðingur hjá Krabbameinsfélagi Íslands (KÍ) 
Ásgeir R. Helgason, Ph.D,  sérfræðingur hjá Krabbameinsfélagi Íslands 
Guðfinna Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags Íslands 
Sigrún Elva Einarsdóttir, MPh, sérfræðingur hjá Krabbameinsfélagi Íslands 
Birna Þórisdóttir, Ph.D, sérfræðingur hjá Krabbameinsfélagi Íslands 
Laufey Tryggvadóttir, framkvæmdastjóri hjá Krabbameinsskrá KÍ 
Guðríður H. Ólafsdóttir, gagnagrunnsstjóri hjá Krabbmeinsskrá KÍ 
Þorlákur Karlsson, Ph.D, sérfræðingur hjá Maskínu 
Valur Thor Gunnarsson, framkvæmdastjóri Taktikal 

 


