
 

  

HAR DU KRONISK MYELOID LEUKÆMI (CML)? 

- OG VIL DU DELTAGE I ET FORSKNINGSINTERVIEW?  

 

 

Har du lyst til at deltage i et nyt dansk forskningsprojekt om Kronisk Myeloid Leukæmi (CML). 

Forskningsprojektet har som mål at undersøge danske CML-patienters livskvalitet og erfaringer med 

behandlingen. Undersøgelsen foregår som fokusgruppeinterview.  

 

Forskningsprojektet udføres af uafhængige forskere fra AnthroConsult med hjælp fra Patientforeningen 

for Lymfekræft og Leukæmi (LyLe). Projektet er finansieret af ubundne forskningsmidler fra Pfizer og 

overholder alle videnskabsetiske retningslinjer.  

 

 

Kvalitativ metode  

Forskningsprojektet bygger på litteraturstudier samt fem dybdegående fokusgruppeinterview med 

danske CML-patienter. For at deltage i en fokusgruppe skal du: 

 

 have diagnosen Kronisk Myeloid Leukæmi (CML). 

 Kunne deltage i ét gruppeinterview på ca. 2 timer. 

 bo i en af de fem danske regioner: Hovedstaden, Sjælland, Region Syddanmark, Region Midt-

jylland og Region Nordjylland.  

 

Hver fokusgruppe vil bestå af 6-7 personer (M/K). LyLe medvirker til at finde deltagere til fem fokus-

gruppeinterview, ét interview per region. Gruppeinterviewet vil foregå uformelt, og du skal ikke forbe-

rede dig – du skal blot have mod og lyst til at være åben om dine oplevelser og erfaringer med at have 

CML. Deltagelse er helt anonym. Projektleder og antropolog Gitte Lee Mortensen vil foretage interviewet 

med hjælp fra Ivan Bredbjerg Madsen, projektmedarbejder. Interviewene vil finde sted i uge 38 og 39 

(sidst i september 2016). Du får refunderet dine eventuelle transportudgifter.  

 

 

Formidling 

Med denne undersøgelse ønsker vi at skabe mere viden om patienternes erfaringer med at have CML og 

udbrede denne blandt sundhedsprofessionelle. Det er derfor målet, at resultaterne af undersøgelsen skal 

udgives som videnskabelig artikel i et medicinsk tidskrift. Derudover kan resultaterne blive præsenteret 

ved lægekonferencer, seminarer og lignende.  

 

Hvis du ønsker at deltage i en fokusgruppe eller gerne vil have yderligere information om undersøgelsen, 

bedes du kontakte projektmedarbejder Ivan Bredbjerg Madsen på tlf. 31 76 31 86 eller e-mail: 

ibm@anthroconsult.dk 

 


