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Förfrågan om att delta i forskningsstudien
Suicidalitet och självskadebeteende bland transpersoner: en kvalitativ intervjustudie för
identifiering av modifierbara faktorer för preventivt arbete

Varför tillfrågas du? Du får denna förfrågan eftersom du berättat att du har eller
har haft impulser till självskada, självskadebeteende, självmordstankar eller
självmordsförsök och visat intresse av att delta i studien.
Vad är syftet med studien? Syftet är att undersöka transpersoners erfarenheter av
självskada, självmordstankar och suicidförsök, och att identifiera omständigheter som
genom förändringsarbete kan leda till att dessa problem minskar.
Vad innebär det att delta i studien? Att delta i studien innebär att du intervjuas vid ett
tillfälle. Intervjun kommer att genomföras på en tid och plats som du själv väljer. Intervjun
tar mellan en till två timmar och kommer att spelas in för att sedan skrivas ut och
analyseras tillsammans med andra personers intervjuer. Resultatet från studien kommer att
presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. Deltagandet i studien är helt
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att du behöver ange något skäl till detta. Om
du deltar eller inte kommer inte att påverka eventuell vård eller omhändertagande.
Vem är ansvarig för studien och hur behandlas dina uppgifter? Forskningshuvudman för
projektet är Linköpings universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som
är ansvarig för studien. Forskningen utförs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och
ansvarig för genomförandet av studien är leg. sjuksköterska och med. Dr. Gabriela
Armuand, utredare vid Linköpings universitet, psykiater och med. Dr. Cecilia Dhejne och
ST-läkare och forskarstuderande Felicitas Falck, båda vid ANOVA, Karolinska sjukhuset
och Karolinska Institutet. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras så att
obehöriga inte kan ta del av dem. Du kan få uppgifter om resultaten från studien från de
ansvariga för studien. Personuppgiftsansvarig är Linköpings universitet, Linköping. Enligt
personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om
dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson för detta är
Gabriela Armuand.
Vad händer nu? Om du är intresserad av att delta i studien kontaktar du projektansvarig
Gabriela Armuand (se kontaktuppgifter nedan) som kan ge mer information om studien,
och om du beslutar dig att delat i studien så bokas också tid och plats för intervjun. Du kan
också skanna in nedanstående QR-kod och lämna dina kontaktuppgifter via ett formulär.
Med vänliga hälsningar, Gabriela Armuand
Projektledare, leg. Sjuksköterska och med. Dr. Institutionen för klinisk och experimentell
medicin, Mail: gabriela.armuand@liu.se, Mobil: 013 – xx xx xx

