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Hej, 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt, ”CONNECTED-Enkäten: En 
longitudinell observationsstudie om psykisk ohälsa, relationer och föräldraskap vid cancer”. 
Nedan följer information om projektet och om vad det innebär att delta. 
Som del i projektet önskar vi komma i kontakt med dig som drabbats av cancer de senaste 5 
åren. Vi som arbetar med projektet vill veta mer om hur cancersjukdomen påverkar familjeliv, 
relationer, föräldraskap och ditt egna mående. 

Projektet finansieras med medel från Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Uppsala Universitet 
genom nätverket WOMHER. 

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Forskningshuvudman för projektet är Uppsala Universitet. Med forskningshuvudman menas 
den organisation som är ansvarig för projektet. Projektet är godkänt av 
Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen är 2022-03088-01. 

Målet för projektet är att få förbättrad kunskap om de praktiska, sociala och emotionella 
påfrestningar som en cancersjukdom kan innebära och därigenom också få insikt i vad för typ 
av emotionellt och praktiskt stöd som behövs. Denna kunskap kommer vi att använda för att 
utveckla en psykosocial stödintervention för att möta behoven av stöd. Som ett led i det 
arbetet kommer vi i denna studie, som vi bjuder in dig att delta i, undersöka vilka faktorer 
som påverkar psykiskt mående, relationer, familjefunktion och föräldraskap hos vuxna med 
cancer i olika familjekonstellationer. Vi vänder oss till dig som fått en cancerdiagnos under de 
senaste 5 åren.  

Hur går projektet till? 
Du kommer att fylla i en enkät som tar ca 20-30 minuter att genomföra. Du besvarar den nu 
och sedan igen om 1, 3 och 5 år. Projektet löper alltså över tid och vi kommer att påminna dig 
när det är dags för att besvara enkäten igen antingen via brev eller e-post. Totalt besvarar du 
samma enkät fyra gånger över 5 år. Vid varje tillfälle du besvarar enkäten erbjuds du ett 
presentkort värde 200 kr för din medverkan. 

Dina svar och ditt deltagande i projektet kommer inte påverka din ordinarie vård du får från 
hälso- och sjukvården. 
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Möjliga följder och risker med att delta i projektet 
Ditt deltagande kommer att bidra med värdefull kunskap. Att delta i studien kan väcka olika 
känslor då enkäterna handlar om dina upplevelser och erfarenheter av cancer. Samtidigt får du 
möjlighet att dela med dig av dina besvär vilket kan upplevas positivt 

Vad händer med mina uppgifter?  
Vi kommer i projektet att samla in och registrera information om dig. Behandlingen av dina 
uppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och uppgifterna skyddas av 
bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dina enkätsvar kommer att 
behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Besvarade enkäter sparas på en krypterad 
server vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Inga uppgifter om 
namn eller personnummer finns registrerade i enkäterna. 

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. Rätten till radering och till begränsning av 
behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella 
forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare Anna 
Wikman, e-post: anna.wikman@kbu.uu.se. Du kan även vända dig till Uppsala universitets 
dataskyddsombud på dataskyddsombud@uu.se. Om du är missnöjd med hur dina 
personuppgifter behandlas har du rätt att skicka in dina klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten. 

Hur får jag information om resultatet av projektet? 
Resultaten redovisas på gruppnivå. Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga 
tidskrifter, vid vetenskapliga konferenser eller seminarier samt i populärvetenskapligt format, 
exempelvis genom relevanta patientorganisationer. 

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 projektet  
Om du vill veta mer om studien kontakta gärna projektets doktorand Maria Romare Strandh, 
e-post: maria.romare.strandh@kbh.uu.se eller ansvarig för studien, docent Anna Wikman, 
Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet, e-post: 
anna.wikman@kbh.uu.se. tel: 018-611 00 00 (växel) 

Kontaktperson, fristående från projektet, professor Josefin Sveen Institutionen för kvinnor och 
barns hälsa, Uppsala universitet, e-post: josefin.sveen@kbh.uu.se, tel: 018-611 00 00 (växel). 


