
Informationsbrev 

 

INFORMATION OM DELTAGANDE I STUDIE  

Till dig över 65 år som har någon sorts hörselnedsättning och upplever 

kommunikationshinder inom vården.  

Bakgrund och syfte  

Tidigare forskning har visat att äldre med hörselnedsättning kan uppleva kommunikationshinder i 

samtal med vårdpersonal inom öppen och sluten vård.   

Syftet med denna studie är således att ta del av patienters upplevelser av kommunikation i vården med 

hjälp av intervjuer. Dessa kan bidra med viktig information och skapa en bättre förståelse för detta 

fenomen. I denna studie vill jag undersöka dina upplevelser av möten med vårdpersonal.  

Tillfrågan om deltagande  

Jag vill fråga dig om du vill delta i en intervjustudie där jag undersöker äldre med hörselnedsättnings 

upplevelser av kommunikation med vårdpersonal.  Du kommer att intervjuas av mig och vi utgår 

utifrån dina upplevelser av vårdmöten. Intervjun kommer att ske på distans via någon av de digitala 

plattformarna Zoom eller Teams.  Anledningen att intervjun sker på distans beror på 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid- 19 pandemin.  Om du önskar genomföra 

intervjun på en lugn plats där vi kan ses, i stället för en digital plattform, kan du kontakta mig så vi får 

diskutera hur vi kan göra det på ett säkert sätt. Därefter kommer intervjun och sedan transkriberas och 

analyseras. För detta syfte kommer intervjuerna att spelas in om du godkänner detta. Tidsåtgång för 

intervjun kommer att vara mellan 60-90 minuter med möjlighet till paus när det behövs.  

För att underlätta kommunikationen mellan oss kommer intervjun av texttolkas av Stockholms 

universitets utbildningstolkar. De har tystnadsplikt.  

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst under studiens 

gång. 

Kriterier för deltagande 

Personer över 65 år  

Har någon form av hörselnedsättning  

Har varit i kontakt med sjukvården de senaste 12 månaderna  

Kan intervjuas via distansintervju som Zoom eller Teams med texttolkning 

 

Hantering av dina uppgifter  

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och ingen enskild person som ingår i studien kommer 

att kunna identifieras. För att kunna skilja på deltagarens utsagor kommer deltagare att tilldelas en 

siffra och materialet analyseras endast på gruppnivå. Bandinspelningen och transkriberingen kommer 

att förvaras på en säker plats tills studien är färdig. Därefter kommer materialet att skickas som 

sekretessavfall och förstöras. 

 



Resultaten av intervjun kommer att redovisas på gruppnivå i form av en uppsats vid Karolinska 

Institutet. Om du är intresserad att ta del av resultatet kan du be om att få en kopia skickad till dig.   

 

Risker vid deltagande av studien 

Det finns inga negativa risker kopplade till ditt deltagande. 

 

Ansvariga för studien  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedstående ansvariga  

 

Stockholm 30 april 2021 

 

Heidi Swietlik                                                          Email: heidi.swietlik@stud.ki.se 

Leg sjuksköterska                                                               tofan_99@yahoo.com 

Student  Specialistsjuksköterskeutbildning            Mobilnr:070 634 37 54 (gärna sms) 

Inriktning vård av äldre  

Karolinska Institutet                                               Texttel: 075 244 93 60  

                                                                                    

 

Anne-Marie Boström                                               Email: anne-marie.bostrom@ki.se    

Leg sjuksköterska,lektor, docent 
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

☐ Jag samtycker till att:  

- delta i intervjustudien ”Äldre med hörselnedsättnings upplevelser av kommunikation 

med vårdpersonal”  

-  att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs studiepersonsinformationen. 

- följande personuppgifter samlas in: kön, ålder, grad av hörselnedsättning 

- de insamlade uppgifterna kommer att bevaras tills att uppsatsen är godkänd  

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

Ansvarig för studien  

Ort och datum:__________________________________________________________ 

Namnteckning:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


