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Projekt titel:     Uoverensstemmelser i konflikter; Konfliktløsning; Oplevelsen af kærlighed i intime 

                           AS-NT parforhold; Erfaringer vedrørende psykolog-rådgivning i parforholdet. 

 

Projektets protokol nummer:    RO1369 

Jeg (dr. Lisa Abel ) og Dr. Rebekka Doley fra Bond Universitet udfører forskning i AS-NT parforhold, hvad 

angår de oplevede erfaringer hos henholdsvis personen med autisme og den neurotypiske partner. Du 

inviteret hermed til at medvirke i et interview, som har til formål at udforske disse erfaringer. 

Baggrunden for vor forskning er, at der kun foreligger yderst lidt viden om begge partneres erfaringer inden 

for ASD-NT forhold/ægteskaber. Lige som intime forhold mellem to NT partnere rummer udfordringer, 

antages det, at et intimt parforhold, hvor den ene partner har ASD (autisme spektrum forstyrrelse) og den 

anden er NT (neurotypisk), vil rumme ganske særegne udfordringer. 

Vi søger kontakt til begge partnere i ASD-NT parforhold (begge skal være over 18 år). Projektet indebærer 

gennemførelse af et 30 minutters interview med hver enkelt af partnerne. Der vil blive truffet aftale om 

separate tidspunkter for interview med hver enkelt partner, således at ingen af partnerne føler sig tidsmæssigt 

presset. Deltagelse er helt frivillig, og deltagernes besvarelser behandles strengt fortroligt. 

Hvis du er interesseret i at deltage i vores forskningsprojekt, så kontakt venligst forskningsassistent 

Ashley Stark ( astark@bond.edu.au ).  

Hvis du har spørgsmål til nærværende undersøgelse, kan du kontakte mig (Dr. Lisa Abel ) på e-mail  

(label@bond.edu.au ). 

Såfremt du måtte have indvendinger eller klager over fremgangsmåden for nærværende 

forskningsundersøgelse, skal du kontakte Bond Universitets Human Research Ethics Committee (BUHREC)  

og henvise til Project protokol nummer : RO1369. Kontaktoplysninger for BUHREC er: 

Bond University Human Research Ethics Committee 

c/o Bond University Research and Consultancy Services 

Bond University, Gold Coast, QLD, 4226 

Telephone: + 61 7 5595 4194 

Email: buhrec@bond.edu.au 

 

Vi takker meget for din tid og din deltagelse. 

Dr. Lisa Marie Abel          Dr. Rebekah Doley 

Forskningsleder                 Co-Researcher 
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