Inbjudan om deltagande i forskningsprojekt
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt med titeln,
Studiesituationen under och före Covid-19 pandemin bland universitets- och högskolestudenter
med psykisk ohälsa.
Forskningshuvudman (ansvarig organisation) för projektet är Karolinska Institutet.
Här får du mer information och om vad det innebär att delta i studien.
Studiens bakgrund och syfte
Psykiska besvär är vanliga bland unga vuxna som studerar och många beskriver upplevelser av
stress och nedstämdhet liksom en oro för att inte klara sina studier. Covid-19 pandemin har
inneburit att studenters studiesituation förändrats på många sätt, bland annat genom en snabb
omställning från campusförlagda studier till distansstudier. Det finns endast lite kunskap om
hur studenter med psykiska besvär (såsom stress, oro, ångest, nedstämdhet eller
sömnsvårigheter) upplever sin studiesituation och vilka former av stöd som kan underlätta
möjligheten att genomföra och slutföra studier vid universitet eller högskola. Sådan kunskap
behövs som underlag för att kunna utforma bättre stödinsatser. Projektets övergripande syfte är
därför att öka kunskapen om hur studenter inom universitets- och högskoleutbildning med
psykiska besvär upplever sin studiesituation både under och före Covid-19 pandemin samt
vilket behov av stöd dessa studenter har, respektive saknar.
Hur går studien till?
Din medverkan i studien innebär att du blir intervjuad via telefon vid ett tillfälle under
våren/sommaren 2021. Intervjun kommer att handla om hur du upplever att dina psykiska
besvär påverkar dina studier, vilket stöd du får idag och vilket stöd som du tror skulle kunna
underlätta vid genomförandet av dina studier. Intervjun kommer också att handla om de
eventuella skillnader du upplever i din studiesituation och ditt behov av stöd under respektive
före Covid-19 pandemin.
Om du önskar att delta meddelar du oss detta genom att kontakta ansvarig forskare per telefon
eller e-post (se nedan). Tillsammans med dig kommer vi överens om tidpunkt för intervjun.
Intervjun beräknas ta 45 - 60 min och kommer att spelas in. Om du har frågor och vill veta mer
är du välkommen att kontakta ansvarig forskare.
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Finns det några följder eller risker med att delta i studien?
Genom att delta i studien får du möjlighet att beskriva dina upplevelser av hur psykiska besvär
kan påverka studiesituation. På så sätt kan du bidra till ny kunskap kring studiesituationen för
studenter med psykiska besvär och de behov av stöd som kan finnas. Liksom hur
studiesituationen och behoven eventuellt påverkas av den rådande pandemisituationen. Några
risker med att delta i studien bedöms inte finnas. Ersättning för ditt deltagande i studien utgår
ej.
Vad händer med de uppgifter jag lämnar?
Den information som samlas in i studien består enbart av uppgifter du själv lämnat inför och i
samband med telefonintervjun. Det inspelade intervjumaterialet kommer att transkriberas, dvs
skrivas ut, för att kunna sammanställas. Resultat från studien kommer att redovisas på ett sådant
sätt att inga enskilda personer kan identifieras.
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer att få ta del av
dina svar. Studien är helt fristående från ditt lärosäte och ingen information om din medverkan
eller andra uppgifter kommer att lämnas ut vare sig till lärosätet eller till någon annan.
Information om dina kontaktuppgifter och andra karakteristika kommer inte att förvaras
tillsammans med intervjumaterialet. Allt material kommer att förvaras inlåst på Avdelningen
för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet. Materialet kommer att arkiveras i enlighet med
Karolinska Institutets riktlinjer och gällande lagstiftning.
Karolinska Institutet är ansvarig för dina personuppgifter. Enligt EU:s dataskyddsförordning
har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid
behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att
behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna kan du kontakta
projektansvarig forskare, Carin Staland Nyman (för kontaktuppgifter se nedan). Du kan
kontakta Karolinska Institutets dataskyddsombud via dataskyddsombud@ki.se . Om du är
missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet.
Hur får jag information om resultatet av studien?
Resultatet kommer att publiceras i en skriftlig rapport och i vetenskapliga artiklar samt
presenteras vid seminarium och vetenskaplig konferens.
Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att
det får några konsekvenser för dig. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande
behöver du inte uppge någon anledning till detta. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du
kontakta projektansvarig forskare.
Ansvarig för studien
Projektansvarig forskare är Carin Staland Nyman, Institutionen för klinisk neurovetenskap,
Avdelningen för försäkringsmedicin, vid Karolinska Institutet, telefon 08-524 832 43, 070–
2043648, e-post: carin.nyman@ki.se
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