Vill du delta i en enkätundersökning om kostnader och livskvalitet bland personer med ovanliga
diagnoser?
Vi genomför en studie som syftar till att mäta livskvalitet och kostnader för personer med
diagnosen Sklerodermi / Juvenil Idiopatisk Artrit samt deras omsorgsgivare (anhörig eller vän).
Denna information är viktig för att förbättra situationen för redan drabbade personer genom en
ökad förståelse för deras behov, problem/bekymmer och livskvalitet. Förhoppningen är också att
kunskapen ska kunna uppmuntra till fortsatt forskning för att förbättra och förhindra nya
insjuknanden.
Vem genomför studien?
Studien kallas BURQOL-RD och genomförs parallellt i 8 Europeiska länder och omfattar 10
ovanliga diagnoser. Studien finansieras av EU (BURQOL-RD 20091204) och samordnas av the
Canary Foundation of Investigation and Health i samarbete med Reumatikerförbundet och
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund. En informationssida om projektet finns
här (på engelska): http://www.burqol-rd.com/
Hur går studien till?
Kortfattat önskar vi få information om Din och Din omsorgsgivares (anhörig eller vän) situation
avseende både vilken vård och omsorg som Du/Ni får men även vad Du/Ni skulle behöva men inte
får. Utöver detta vill vi få en uppskattning av Din/Er livskvalitet med ett separat frågeformulär.
Tillsammans utgör detta ett underlag för att beräkna sjukdoms-bördan.
För att delta i projektet behöver Du/Ni enbart fylla i enkäten direkt i din webbläsare, genom
länken nedan (enkäten kommer att öppnas i ett nytt fönster):
Länk till enkäten: http://burqol-rd.eu/se.html
Beroende på vilken ålder personen med diagnosen har finns det 3 olika ingångar:
Vuxna med diagnos (18 år eller äldre): kräver godkännande av personen
Ungdomar med diagnos (15-17 år): kräver godkännande av personen och båda vårdnadshavarna
Barn med diagnos (upp till 15 år): kräver godkännande av båda vårdnadshavarna
Frågeformuläret har två delar:
o Den första delen ska besvaras av personen med diagnos själv, om inte personen behöver hjälp
av anhörig/vän pga hans/hennes ålder eller annan begränsning.
o Den andra delen ska besvaras av personens omsorgsgivare (anhörig eller vän).
Att fylla i enkäten tar inte mer än 20 minuter. Resultatens kvalitet beror både på hur många som
svarar och hur väl frågorna är besvarade.
Hur hanteras data?
Undersökningen är anonym och den information Du/Ni lämnar kommer att behandlas av forskare
med sekretess. Det innebär att Du/Ni inte ska ange namn eller personnummer i enkäten. På så
sätt kommer inga uppgifter att kunna kopplas till dig som person. De anonyma svaren kommer
att registreras i en krypterad databas som hanteras av BURQOL-RD och ingen obehörig kommer
att ta del av enkätsvaren. Ges inte samtycke till att delta kommer inga svar att registreras. Dessa
åtgärder ska garantera att Din identitet inte går att spåra och att just Dina svar inte kommer att
spridas. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan någon förklaring.
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Har Du/Ni frågor?
Om Du/Ni behöver mer information om projektet, dess ledare eller medlemmar, kan du hitta det
på studiens webb-plats: http:\\www.burqol-rd.com
Har Du/Ni frågor om undersökningen kontakta gärna:
Renata Linertová, Canary Foundation of Investigation and Health, e-post: rlinert@sescs.es
Ola Ghatnekar, IHE, 046-32 91 14 eller e-post og@ihe.se
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