Delta i samverkansprojektet ”minKod - Cancervård på
ungas villkor” och hjälp till att utforma digitala verktyg för
känslomässigt stöd och kontakt med andra cancererfarna!
Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?
Inom det Vinnova-stödda samverkansprojektet för utmaningsdriven innovation minKod Cancervård på ungas villkor samarbetar forskare, utvecklare och stödorganisationer för att
tillsammans med unga cancerdrabbade utveckla digitala verktyg som ska ge möjlighet till
känslomässigt stöd och kontakt med andra cancererfarna. I den här enkäten frågar vi därför dig
som själv har erfarenhet av cancer om hur ett sånt digitalt verktyg skulle kunna utformas och
anpassas för att vara bra för dig.
Forskningshuvudman för projektet är Göteborgs universitet. Med forskningshuvudman menas
den organisation som är ansvarig för studien.

För vem är det här?
Om alla de här punkterna passar in på dig, så är den här studie något för dig:
•
•
•

Du är nu mellan 15-35 år, och har själv tidigare drabbats av cancer.
Du har nu avslutat din behandling.
Du vill vara med och påverka hur man kan utveckla digitala lösningar kring
känslomässigt stöd, för att förbättra för unga vuxna som har cancererfarenhet.

Hur går studien till?
Om du vill delta i studien besvarar du frågorna i en webbenkät som nås via den här länken:
https://webropol.com/s/minKod
Du kan också nå enkäten via den här QR-koden:

Enkäten består av 17 frågor som handlar om känslomässigt stöd i livet efter
cancerbehandlingen och hur digitala verktyg skulle kunna utformas på bästa sätt för att möta
unga cancerdrabbades behov. På en del av frågorna finns också möjlighet att skriva egna
kommentarer. Det tar uppskattningsvis mellan 5-15 minuter att besvara enkäten.
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Resultaten från enkäten kommer att användas som en del av utvecklingen av digitala verktyg
för känslomässigt stöd för att anpassa efter unga cancerdrabbades behov inom det Vinnovastödda samverkansprojektet för utmaningsdriven innovation minKod - Cancervård på ungas
villkor. Resultaten kommer även att presenteras på gruppnivå i vetenskapliga artiklar, där ingen
individ kommer att kunna urskiljas.

Möjliga följder och risker med att delta i studien
Att besvara en enkät med frågor genom att dela sina erfarenheter av cancer känns ofta bra och
man kan må gott. Men ibland kan det väcka tankar som är jobbiga. Om du har behov av enskilt
samtal efter ditt deltagande finns det möjlighet att via Ung Cancers psykosociala stöd få det
stödet.

Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet
genom att inte fullfölja enkäten. Du ger ditt samtycke till deltagande genom att fullfölja enkäten,
dvs. genom att besvara frågorna och skicka in dina svar.

Vad händer med mina uppgifter?
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen
(GDPR) och övrig kompletterande lagstiftning, samt i enlighet med Göteborgs universitets regler
för personuppgiftshantering. Dina svar på enkäten kommer att behandlas så att inte obehöriga
kan ta del av dem. Resultaten kommer att förvaras på säkra och låsta servrar på Göteborgs
universitet. Vi kommer inte kunnat spåra vem som har lämnat in vilka svar på enkäten.
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. Om du vill
ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare (kontaktuppgifter finns nedan).
Dataskyddsombud vid Göteborgs universitet, Johanna Wallin, nås på dataskydd@gu.se. Om du
är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?
Du är välkommen att kontakta huvudansvarig forskare (kontaktuppgifter finns nedan) om du har
frågor gällande studiens resultat.

Huvudansvarig forskare
Ylva Hård af Segerstad, Docent i Tillämpad IT
Institutionen för Tillämpad IT
076-618 32 20
Göteborgs universitet
ylva.hard-af-segerstad@ait.gu.se
417 56 Göteborg
https://www.vinnova.se/p/minkod---cancervard-pa-ungas-villkor/
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