
  

 

Förfrågan om deltagande i forskningsstudie om hinder och förutsättningar från 

patienters, närståendes och vårdgivares perspektiv avseende somatisk vård vid 

samtidig psykisk sjukdom.   

Bakgrund och syfte  
Vid genomgång av sjukvårdsregister har vi, inom Västra Götalandsregionen, uppmärksammat att en 

del personer med psykossjukdom, bipolär sjukdom eller schizofreni, har tillgång till somatisk (s.k. 

kroppslig) sjukvård för diabetes, hjärt/kärlsjukdom och cancer i lägre utsträckning jämfört med 

befolkningen i stort. Detta bekräftas av Socialstyrelsen, som har gjort motsvarande genomgång av 

hur tillgång till somatisk vård för personer med psykisk sjukdom ser ut i Sverige i stort.   

Västra Götalandsregionen (VGR) har därför beslutat att genomföra ett projekt för att fördjupa 

kunskaperna om organisatoriska samt individuella hinder och förutsättningar för tillgång till somatisk 

hälso- och sjukvård för personer med psykisk sjukdom; från patienters, närståendes och vårdgivares 

perspektiv.   

Förfrågan om deltagande  
Du har anmält intresse för studien genom en intresseorganisation. Du tillfrågas härmed om du vill 

delta i projektet.  

Hur går studien till?  
Deltagande i studien innebär att du träffar en person från forskargruppen för en intervju. Intervjun 

tar cirka en timma och vi genomför intervjun på ett ställe som du väljer eller exempelvis på en ostörd 

plats på ett bibliotek eller vid VGR:s möteslokaler. Under intervjun kommer vi att samtala om hur du 

som närstående till en person med psykossjukdom, bipolär sjukdom eller schizofreni ser på 

möjligheter och hinder för ett bra omhändertagande inom den somatiska (sk kroppsliga) sjukvården 

och om du har för förslag för att förbättra möjligheterna för sjukvården att hjälpa personer med 

psykisk sjukdom. För att viktig information från dig inte skall förloras kommer intervjun att spelas in. 

Efter att intervjun är avslutad kommer inspelningen att skrivas ut till en text, eller anteckningarna att 

renskrivas. Materialet kommer att avidentifieras, dvs. namn på personer, orter osv kommer att tas 

bort, så att det inte är möjligt att identifiera dig eller andra personer i det som du berättar.   

Vilka är riskerna?  

Att delta i en intervju som bland annat handlar om att vara närstående till en person som inte har 

fått sina behov av vård tillgodosedda kan väcka negativa tankar och känslor. Om du vill så får du 

gärna berätta det för den som intervjuar. Uppföljande samtal kan erbjudas vid den 

intresseorganisation där du är verksam.    

Finns det några fördelar?  
I projektet eftersöks patienters, närståendes och verksamhetsföreträdares perspektiv på den 

rådande situationen och hur tillgång till somatisk vård kan förbättras. Det är möjligt att du kan tycka 

att det är positivt att berätta om dina erfarenheter.  



Hantering av data och sekretess  
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ingen 

person utanför forskargruppen kommer att veta att du deltar i projektet, om du inte själv väljer att 

berätta om din medverkan. Ljudfilen från intervjun eller anteckningarna från intervjun förvaras inlåst 

i ett skåp i 10 år för att möjliggöra granskning. Ansvarig för dina personuppgifter är 

personuppgiftsombud på Södra Älvsborgs Sjukhus, Stefan Fransson, stefan.fransson@vgregion.se. 

När resultatet presenteras kommer det inte vara möjligt att se att just du har deltagit eller vad just 

du har sagt.   

Hur får jag information om studiens resultat?  

Vill du ta del av utskriften av intervjun kontaktar du projektledaren eller projektassistenten.  

Resultatet kommer att presenteras i en rapport och i en vetenskaplig artikel. Vill du ta del av studiens 

resultat så säg till vid intervjun. När rapporten är färdigställd kommer vi att skicka ett exemplar till 

dig.    

Frivillighet  
Ditt deltagande i projektet är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta din 

medverkan.   
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