ATT LEVA MED HIV I SVERIGE

Under 4 månader kommer över 1000 hiv-positiva personer i hela landet att tillfrågas
om deltagande i en studie som handlar om hur det är att leva med hiv i Sverige idag.
Aktuell kunskap om livskvalitet och livssituation för olika grupper behövs för att vid
behov kunna förändra vård och bemötande i samhället. Din medverkan är därför
mycket värdefull.
Hur går det till?
Vid ditt besök på infektionsmottagningen får du en enkät att fylla i med frågor om hur
du mår och om det finns faktorer som du upplever påfrestande eller inte t.ex. i
samband med arbete, resor, kontakt med vården eller i relationer. Enkäten tar cirka
20-40 minuter att fylla i.
Frågorna har utarbetats i samarbete med flera svenska stödorganisationer för
hivpositiva (HIV-Sverige, Noaks Ark, Brukarföreningen i Stockholm) för att vara så
aktuella och relevanta som möjligt. En del frågor kan kanske upplevas som
upprepningar eller som negativa, men är viktiga för att svaren från Sverige ska kunna
jämföras med svar från andra länder. En sammanfattning av resultaten från denna
studie kommer att finnas tillgänglig för alla intresserade i slutet av våren 2014.
Enkäten är helt anonym och helt frivillig. Det finns därför ingen som helst
möjlighet att dina svar kan kopplas till dig som individ. Ingen som har hand om
din vård kommer att kunna läsa dina svar.
Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Om du tackar nej till att delta i studien
får detta inga negativa konsekvenser för din vård.
Vem är ansvarig?
Studien är ett samarbete mellan Smittskyddsinstitutet, Karolinska Institutet,
Karolinska Universitetssjukhuset, Venhälsan, Astrid Lindgrens barnsjukhus i
Stockholm samt infektionsmottagningarna i Helsingborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar,
Visby, Skövde, Göteborg, Örebro, Falun, Gävle, Umeå och Luleå. Huvudansvarig är
Anna Mia Ekström, infektionsläkare och professor på Karolinska. Studien och
enkäten är godkända av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.
Om du har frågor
… om enkäten, vänd dig till den som frågade dig om du ville vara med i studien
… om studien, vänd dig till forskningsansvariga på telefon 0735 - 605 942,
www.attlevamedhiv.se eller mejla anna.mia.ekstrom@ki.se.
… om hiv i allmänhet och/eller vill ha rådgivning av någon som vet hur det kan vara
att leva med hiv, vänd dig till
• Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva: Telefon: 08-714 54 10, www.hivSverige.se
• Posithiva Gruppen. Telefon: 0736-24 24 22, www.posithivagruppen.se
• Riksförbundet Noaks Ark, se www.noaksark.org för kontakt med din lokala
förening eller Noaks Ark Direkt telefon 020-78 44 40

Samtycke till deltagande i studien Att leva med hiv i Sverige
I och med att du svarar på frågorna samtycker du till att vara med i studien. Du visar
då också att du vet att din medverkan är frivillig och att dina svar är helt anonyma.

