
Invitation til deltagelse i forskningsprojektet ”Careables – sundhedsteknologi til 
støtte i behandling af kronisk sygdom”. 
 
Kære 
 
Jeg skriver til dig for at høre, om du kunne have lyst til at fortælle om din hverdag med prostatakræft?  
 
Jeg søger deltagere, der kan fortælle om deres helt almindelige hverdag med prostatakræft. Jeg har brug 
for at tale med personer, som har haft prostatakræft i en længere periode. I første omgang handler det om 
et enkelt interview.  
 
Jeg forsøger at skabe teknologier, der kan hjælpe personer med kronisk sygdom i hverdagen. I projektet vil 
jeg tage udgangspunkt i dig som patient. Ud fra dine behov og din hverdag vil jeg designe og udvikle 
redskaber, der kan være en hjælp til en hverdag med kronisk sygdom.  
 
Formål og baggrund for forskningsprojektet 
De sidste år har budt på fremskridt indenfor computerteknologi, og der er nu teknologier tilgængelige, som 
ikke har været mulige at bruge før. Careables-projektet fokuserer på design af teknologier til kronisk syge. 
Projektet har til formål at forstå, hvordan patienter oplever forhold omkring deres sygdom, og hvordan de 
bruger denne information i samtaler og i egen sygdomsforståelse.  
 
Finansiering 
Projektet støttes af Steno Diabetes Center Aarhus (Aarhus University Hospital, Denmark), Urinvejskirurgisk 
Forskningsenhed (Urological Research Center, Vejle Sygehus) og Aarhus Universitet. 
 
Interesseret i at deltage? 
For at kunne deltage i forskningsprojektet, skal du have prostatakræft, som observeres uden behandling 
(watchful waiting). Ved yderligere spørgsmål eller interesse i projektet, kan I kontakte os på telefon: 30 12 
49 53 i hverdage mellem 09-17 eller på E-mail: kheiselberg@eng.au.dk 
 
Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og du kan til enhver tid trække dig ud af undersøgelsen, som i 
øvrigt ikke vil påvirke din relation til afdelingen. 
 
Vi håber du har lyst til at deltage.  
Venlig hilsen 
 
Kasper Heiselberg Palle J.S. Osther, Professor 
Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet Urinvejskirurgisk Forskningsenhed 
  
 


