Bästa Mobilräddare!
Du är inbjuden att delta i en studie om vad som formar frivilligas
engagemang som mobilkallade livräddare vid hjärtstopp. Denna
studie är del i mitt avhandlingsprojekt som doktorand.
Som du nog vet, drabbas uppåt 10.000 personer i Sverige årligen
av plötsligt hjärtstillestånd. Överlevnaden bland de drabbade ligger
idag runt 5- 10 %, vilket gör att OHCA är den vanligaste
dödsorsaken i Västvärlden. Vid hjärtstillestånd är snabb hjälpinsats
avgörande – för varje dröjsmålsminut minskar överlevnadschansen
med 10 procent. På senare tid har projekten SMSlivräddare i
Stockholm och Mobilräddarna i Norrbotten utvecklats för att
försöka öka chansen för hjärtstoppspatienter att få hjälp genom att
kontakta privatpersoner som är villiga att ställa upp som livräddare
via mobiltelefoni
Syftet med min studie är att förstå de frivilliga livräddarnas
upplevelser och roll och vad som är viktigt för dem. Vidare syftar
studien till att bättre förstå perspektiven hos andra som spelar en
roll i livräddarprojekten, såsom beslutsfattare inom vården och
annan vårdpersonal, projektmedlemmar och systemutvecklare.
Du inbjuds att delta i studien eftersom du är en Mobilräddare.
Studien bygger på intervjuer. Intervjun med dig syftar till att förstå
dina upplevelser som Mobilräddare och vad som är viktigt för dig i
den rollen.
Under intervjun kan det hända att du känner dig obekväm med att
svara på någon fråga. Ditt deltagande är frivilligt och om du inte
vill svara på en fråga kan du avstå utan att behöva förklara varför.
Om du ändrar dig om ditt deltagande, före, under, eller efter
intervjun, kan då också meddela mig, utan att behöva ange orsak.
Eventuella uppgifter du lämnat kommer då att raderas och ditt

avbrytande kommer inte att påverka ditt arbete som Mobilräddare.
Om du känner att du behöver stöd under studien, kontakta mig.
Om studien lyckas i sitt syfte att ge nya insikter om frivilligas
engagemang som mobilkallade livräddare vid hjärtstopp kan det
leda till förbättringar i projekten, till exempel av hur kallelserna
sker eller vilket stöd som ges till de frivilliga. Sådana förbättringar
kan vara till nytta både för frivilliga livräddare och för personer
som i sin yrkesroll är inblandade i projekten – och förhoppningsvis
leda till fler räddade liv. Min forskning syftar till att ge insikter
som kan bidra till rekryteringsstrategier, utbildning, stöd och
återkoppling till frivilliga, och till tekniska och organisatoriska
förbättringar av projekt där frivilliga kallas via mobiler för att
hjälpa till i nödsituationer.
Mitt avhandlingsprojekt ingår i doktorandprogrammet EM JDP
PHOENIX ”Dynamics of Health and Welfare” inom hälsoekonomi
och samhällsvetenskap. Det handleds av Dr Le Galès, Cermes3 vid
L'École des hautes études en sciences sociales, (EHESS) i Paris
och professor Alf Westelius, IEI vid Linköpings universitet.
Intervjumaterialet kommer endast att vara tillgängligt för mig och
mina handledare. Det kommer att hanteras enligt Linköpings
universitets rutiner, som ansvarar för studien. Intervjumaterialet
kommer att förstöras när det inte längre är av relevans för
forskningsprojektet. Dina svar kommer att behandlas så att
obehöriga inte kan ta del av dem. Intervjumaterialet hålls
konfidentiellt och din personliga integritet skyddas – eventuella
intervjuuppgifter som kan knytas till specifika platser eller
personer kommer att tas bort och ditt namn att ersättas med ett
alias när intervjuerna renskrivs. Vid presentation av
forskningsresultaten kommer du inte att vara identifierbar.
Du kommer att informeras om resultaten av min studie när jag
doktorerat och min avhandling blir allmänt tillgänglig. Planen är
att avhandlingen blir färdig i september 2017. Om delar av

resultaten publiceras i artikelform kommer du också att informeras.
Om du föredrar det, kan du be mig att inte informera dig om
resultat och publicering.
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kommer inte att få
någon ekonomisk ersättning för din medverkan. Intervjun kommer
att genomföras företrädesvis på engelska. Intervjun kommer endast
att hållas om du lämnat ditt informerade samtycke och kommer
endast att spelas in om du godkänner inspelning. Inspelningen
kommer i sådana fall att användas för utskrift av intervjun inför
fortsatt analys. Om intervjun inte spelas in kommer renskrivning
av intervjun att baseras på anteckningar gjorda under intervjun.
Om du vill, kommer du att få ta del av utskriften. Och som sagt har
du när som helst rätt att få intervjun eller delar av den raderad och
utesluten ur analysunderlaget genom att informera mig om det.
Om du vill delta i studien eller har frågor om den, var snäll och
kontakta mig:
Margaret Ryczer, Doktorand
E-post: m.ryczer@ehess.fr ǀ Tel: 0738 958 604
Linköpings universitet

