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Information till forskningspersonerna 

Vi vill fråga dig om Du vill delta i ett forskningsprojekt. Här får Du nu information om 

projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Vi vet att cirka 5% av gravida kvinnor och cirka 13 % av kvinnor under första halvåret efter 

förlossningen rapporterar uttalade ätstörningssymtom. Vi vet att tillgången till hjälp för dessa 

symtom varierar mycket över landet. Graviditet och småbarnstid är en period i en kvinnans liv 

som ofta präglas av svårigheter att hitta förutsättningar för att arbeta med egna problem, som 

ätstörningssymtom. Trots att stört ätbeteende hos den gravida kvinnan kan påverka både 

henne och fostret negativt finns en begränsad kunskap om vilka hinder som kvinnorna själva 

upplever för att få eller ta emot hjälp. Inte heller vet vi vilken hjälp som gravida kvinnor med 

ätstörningssymtom själva önskar, och inget om deras önskemål varierar beroende på sociala 

skillnader som t.ex. hur långt bort från en ätstörningsenhet de bor.  I ett samarbete mellan 

Region Dalarna, Region Uppsala och Uppsala universitet vill vi därför intervjua gravida 

kvinnor med ätstörningssymtom om hur de upplever detta, vilka hinder de ser, vilka insatser 

de önskar, och vilka de tror är möjliga för dem att ta emot. Det långsiktiga målet för 

forskningsprojektet är att i utvecklingsarbetet med ett webbaserat stödprogram mot 

ätstörningssymtom under graviditet och småbarnstid inkludera gravida kvinnors önskemål. 

Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går studien till?  

Kvinnor som besöker Mödrahälsovården (MHV) kommer att få information om studien på tre 

sätt, genom att information bifogas kallelsen, affischer sitter i väntrummen, och broschyrer 

ligger i väntrummen. Den som blir intresserad och vill få mer information kan vända sig till 

sin barnmorska, till ansvariga för studien via mejl, eller gå in på studiens webbsida. 

Mejluppgifter och hemsideadress finns i det tryckta materialet.  
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Dessutom kommer kvinnor från hela landet att få information via medier och den som är 

intresserad av att delta kan läsa mer på studiens hemsida samt kontakta studieansvariga.  Alla 

som vill vara med anmäler sig via länk på studiens hemsida.  

Studien består av två delar. I den första svarar deltagaren på frågor om sig själv, om de 

aktuella ätstörningssymtomen, och om depressiva symtom. Detta görs via webben och tar 

cirka 30 minuter. I den andra blir deltagaren intervjuad, vilket kan ske över telefon, via Skype 

eller genom ett personligt möte. Detta väljer deltagaren själv. Intervjun tar upp till en timme.  

Någon från forskargruppen kontaktar de kvinnor som på hemsidan samtyckt till att delta. Vi 

beräknar att upp till 50 kvinnor kommer att delta. Intervjun genomförs på det sätt kvinnan 

önskat. Den spelas in och allt som sagts skrivs ut och analyseras. Analysen av innehållet i 

intervjuerna kommer att göras i en tvärprofessionell grupp med kompetens inom psykologi, 

medicin, näringslära och inom genusforskning.  

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Att ha ätstörningssymtom väcker lätt skuld- och skamkänslor. Det finns dock inget som talar 

för att dessa skulle bli värre av att man pratar om dem. Att tala om ätstörningssymtom kan 

öka motivationen att bli av med dem. Då studien inte erbjuder någon behandling kan det 

upplevas frustrerande att träffa en person som är kunnig i ätstörningsbehandling, men inte få 

hjälp av denna person. För att motverka detta får alla deltagare en självhjälpsbok ”Att leva 

med sin kropp” samt information om var man söker hjälp, se nedan. Deltagandet påverkar inte 

vården på MHV, som är helt oberoende av studien.  

Vad händer med mina uppgifter?  

De uppgifter du lämnar om dig själv är dels via webbenkäterna, dels via intervjun. Dina svar 

och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

 

I webbenkäten besvarar du först personliga frågor om ålder, antal graviditeter, graviditetsvecka, 

BMI, relationsstatus, utbildning, yrke och var du bor. Därefter fyller du i ett formulär om 
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ätstörningssymtom, och ett om depressiva symtom samt svarar på tre frågor kring fysisk 

aktivitet. Dessa uppgifter kommer att sparas i en forskningsdatabas som förvaras på universitets 

server, vilken kräver dubbla inloggningar med lösenord. Alla utskrifter av intervjuerna kommer 

att förvaras på samma plats. Det är bara i denna databas som dina personuppgifter kommer att 

finnas och ingen obehörig utanför forskargruppen har tillträde till denna databas. Varje 

deltagare får ett studienummer. I analyser av innehållet i intervjuerna används enbart utskrifter 

med studienummer, ej personuppgifter.  

Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala Universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning 

har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid 

behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att 

behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du 

kontakta professor Mia Ramklint, Institutionen för medicinska vetenskaper, barn och 

ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset, ingång 10, 751 85 Uppsala, telefon: 018/611 52 43, 

e-post: mia.ramklint@neuro.uu.se . Dataskyddsombud är Jacob Håkansson, Box 256, 751 05 

Uppsala, telefon: 018/471 20 70, e-post; dataskyddsombud@uu.se . Om du är missnöjd med 

hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Studiens resultat kommer att skickas in till internationella vetenskapliga tidskrifter. Allt 

material är då anonymiserat och resultatet redovisas så att ingen deltagare går att identifiera.  

Alla resultat från studien kommer även att presenteras fortlöpande på den ovan nämnda 

hemsidan för studien. 

Försäkring och ersättning 

Då alla deltagare rekryteras i sin roll som patient och intervjuerna görs av regionanställd 

personal gäller sedvanligt patientförsäkringsskydd. Ingen ekonomisk ersättning kommer att 

betalas ut, men alla deltagare erbjuds en självhjälpsbok som tack för sitt deltagande. 
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Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien  
Ansvarig för studien är: 

Leg läkare Mia Ramklint, Institutionen för medicinska vetenskaper, barn och 
ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset, ingång 10, telefon: 018/611 52 43, e-post: 
mia.ramklint@neuro.uu.se 

Leg psykolog Martina Isaksson, Institutionen för medicinska vetenskaper, barn och 
ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset, ingång 10, telefon: 018/611 52 43, e-post: 
martina.isaksson@neuro.uu.se  

Här nedan finns information med kontaktuppgifter dit man kan vända sig för mer information 

och hjälp.  

Bra länkar: www.friskfri.se, www.atstorning.se, www.hobs.se, www.shedo.se, www.1177.se 

Region Dalarna: Dala-abc ätstörningsenheten för vuxna i Dalarna: Telefon: 023-491370 eller 

via mina vårdkontakter på 1177.se, kom på drop in och träffa en behandlare  

Läs mer på: www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Atstorningsenhet-Dala-ABC-vuxna-Falun/ 

Region Uppsala: Du kan börja med att tala med din barnmorska som kan hjälpa dig vidare. 

Du kan även söka din vårdcentral, som då tar ställning till om en remiss till psykiatrin behövs. 

Du kan även vända till dig psykiatrins telefonrådgivning/egenanmälan. Om du är över 25 år är 

det Affektiva mottagningen för vuxna 018/611 88 70 och är du 18-25 år är det 

Psykiatrimottagningen för unga vuxna 018/611 89 61. Efter bedömning på dessa 

mottagningar kan du remitteras till sjukhusets ätstörningsenhet. 

Akut: Ring 112 eller kontakta psykiatriska akutmottagningen för Dalarna i Säter: telefon 023-

49 00 00 eller för Uppsala: telefon 018-611 25 00 
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien ”Erfarenheter, upplevda behov och 
önskemål hos gravida kvinnor med ätstörningssymtom - en intervjustudie” och har haft 
möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☒ Jag samtycker till att delta i studien ”Erfarenheter, upplevda behov och önskemål hos 
gravida kvinnor med ätstörningssymtom – en intervjustudie” 

☒ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen. 

 

 

Plats och datum Underskrift 
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