
For patienter der er en del af SOFIA projektet 
Hvis din læge deltager i SOFIA studiet har du også mulighed for at deltage. 

Hvis du er eller har været diagnosticeret med en svær psykisk sygdom, kan din læge tilbyde dig 
deltagelse i SOFIA studiet. Det sker typisk ved at du ringes op fra egen læge og så siger ja til at deltage 
(mundtligt samtykke). Vi skal også have skriftligt samtykke hvis du vil deltage i SOFIA studiet. Det 
foregår ved at du får en tid hos din egen læge, hvor du får mere information om studiet og kan give dit 
skriftlige samtykke. Du har ret at tage en ven, et familiemedlem eller lignende med til samtaler og 
besøg i praksis. 

Det har ikke nogen betydning for din behandling hos din læge, hvis du siger nej til at deltage. 

Hvis du vælger at deltage i SOFIA studiet 
Du vil blive bedt om at udfylde 2 samtykkeerklæringer, samt 2 spørgeskemaer om din livskvalitet, som 
du kan udfyldes enten derhjemme eller hos din læge via computer/iPad eller i hånden. Det tager samlet 
30 minutter. 

Så snart der er læger nok tilmeldt SOFIA studiet, vil der være en lodtrækning, som bestemmer om din 
læge tilbyder dig behandling som tidligere eller efter SOFIA modellen. Lodtrækningen er helt tilfældig 
og er nødvendig for at vi kan sammenligne effekten af behandling efter SOFIA modellen i forhold til 
normal behandling. 

Hvis din læge lodtrækkes til at lave behandling som vedkommende plejer 

• Kan du modtage samme behandling hos din læge som tidligere og når du selv ønsker det. 

Hvis din læge lodtrækkes til behandling efter SOFIA modellen 

• Din læge vil kontakte dig og tilbyde en forlænget helbredssamtale på 45 minutter. 

Opfølgning til forskningen 
Du vil som deltager i SOFIA studiet modtage 2 spørgeskemaer efter 6 og 12 måneder. De besvarelser 
vi får her, bruger vi til at afgøre langtidseffekten af SOFIA modellen sammenlignet med normal 
behandling. 

Anonymitet og datasikkerhed 
Al information om dig bliver behandlet fortroligt. Du vil være fuldkommen anonym i SOFIA studiets 
offentliggjorte resultater, altså kan ingen vide at du har deltaget i studiet ud fra det vi skriver. 

Du kan til enhver tid trække dig fra SOFIA studiet uden begrundelse. 

 

 



Du kan altid ringe og høre mere 

Vil du vide mere om SOFIA studiet er du velkommen til at ringe eller skrive til os på: 

Telefon: +45 35 32 62 00 
Mail: projektSOFIA@sund.ku.dk 
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