TIEDOTE TUTKIMUKSESTA
Pyydän Sinua ystävällisesti osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kuvata vulvodyniaa
sairastavien kumppaneiden kokemuksia sairauden vaikutuksesta itseen ja parisuhteeseen. Toivon sinun
vastaavan kyselyyn, vaikka et olisi enää parisuhteessa vulvodyniaa sairastavan kanssa.
Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa vulvodyniaa sairastavien ja heidän kumppaneidensa
parisuhdetta tukevan hoidon kehittämiselle.
Tutkimuksen kulku
Tutkimukseen osallistuminen tapahtuu tiedotteen lopussa olevan linkin kautta. Tutkimuksen
kyselylomakkeessa sinulta kysytään kumppanisi vulvodynian vaikutuksista Sinuun ja teidän
parisuhteeseenne. Voit kirjoittaa kokemuksistasi kyselylomakkeeseen tai vaihtoehtoisesti lupautua
haastatteluun. Haastattelu järjestetään Sinulle sopivaan ajankohtaan haluamallasi tavalla: etä- tai
lähihaastatteluna. Etähaastattelu toteutetaan Teams-sovelluksella tai puhelimitse. Mikäli haluat
lähihaastattelun, järjestetään se Sinulle sopivaan aikaan ja paikkaan.
Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit
Tutkimuksia parisuhdetta tukevasta hoidosta on olemassa erittäin vähän. Näin ollen osallistumisesi antaa
arvokasta tietoa vulvodynian vaikutuksesta sitä sairastavan kumppaniin ja parisuhteeseen. On mahdollista,
ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole Sinulle hyötyä. Tutkimusaihe saattaa olla myös tunteita
herättävä, minkä vuoksi haastattelijana toimii seksuaaliterapeutti.
Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen
Aineistoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain edellyttämällä tavalla.
Kyselylomake välittyy täysin anonyymisti ilman henkilötietoja, sähköpostiosoitetta ja tietokoneen
tunnistamistietoja tietokantaan, johon vain tutkijalla on pääsyoikeus. Mikäli haastattelua varten annat
yhteystietosi, poistetaan ne haastattelun jälkeen. Haastattelut äänitetään luvallasi ja henkilötietosi suojataan.
Tutkimustulokset raportoidaan siten, ettei yksittäisten tutkittavien tunnistaminen ole mahdollista.
Vapaaehtoisuus, vakuutukset ja korvaukset
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaamalla oheiseen kyselylomakkeeseen osoitat
suostumuksesi tutkimukseen osallistumisesta. Voit keskeyttää tutkimuksen koska tahansa syytä
ilmoittamatta. Tutkimuksesta kieltäytymisestä tai sen keskeyttämisestä ei koidu Sinulle mitään haittaa.
Tutkimukseen osallistujia ei ole erikseen vakuutettu. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta korvausta.
Tutkimustuloksista tiedottaminen
Tutkimuksen tulokset raportoidaan kansainvälisissä terveystieteellisissä julkaisuissa ja suomalaisissa
ammattilehdissä. Lisätietoja tutkimuksesta saat tutkijalta puhelimitse tai sähköpostitse.
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Tutkimukseen vastaaminen tapahtuu tämän linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/30B0E8B92CC6426C
Vastausalue sulkeutuu 31.12.2021 tai kunnes tutkimusta varten tarvittava määrä vastauksia on palautunut.

