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Information till forskningspersoner 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om 

projektet och om vad det innebär att delta. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta 

Syftet med projektet är att få information om problematiskt spelande om pengar hos vuxna med 

ADHD. Genom att undersöka vad deltagarna själva tror bidrar till att de utvecklar ett 

problematiskt spelande, samt vad som gör att de fortsätter spela trots negativa konsekvenser 

hoppas vi att kunna utveckla bättre stödinsatser. 

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet i Stockholm. Med forskningshuvudman 

menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövnings-

myndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2021-05162. 

Hur går projektet till? 

Om du vill delta i projektet fyller du i samtyckesblanketten på nästa sida och lämnar in den till den 

person som gav dig detta informationsbrev. Personen som gav dig informationsbrevet kan även 

besvara frågor kring studien. Om du vill delta så kommer någon av de forskare som arbetar inom 

projektet att kontakta dig och boka in tid för en telefonintervju. Intervjun tar ca 45 minuter att 

genomföra och bokas in på en tid som passar dig. Som en del av studien kommer vi även att be 

dig besvara ett digitalt frågeformulär som tar ca 20-30 minuter att fylla i. Både frågeformuläret och 

intervjun kommer att handla om hur du ser på din ADHD diagnos och spel om pengar (t.ex. för- 

och nackdelar, varför du tror att du började och varför du fortsatt spela), samt hur du anser att 

individer med ADHD bäst kan få stöd vad gäller spel om pengar. Vi ställer även några frågor om 

alkohol och droger med anledning av att andra former av beroende kan påverka vilket stöd som är 

lämpligast för olika individer med spelproblematik. 

Möjliga risker med att delta i projektet 

Vi ser inga risker med att delta i studien. Om något uppkommer under intervjun som du känner att 

du skulle behöva vidare hjälp att hantera så har vi möjlighet att ge dig information om vart du kan 

vända dig för att få stöd. 

Vad händer med mina uppgifter 

Den information som vi samlar in från frågeformuläret och intervjun kommer att behandlas i 

enlighet med de riktlinjer som finns angivna inom GDPR och obehöriga kommer inte att kunna del 

av dina uppgifter. Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i 
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projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig 

raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till 

begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för 

den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna som samlas in inom projektet ska du 

kontakta ansvarig forskare (se kontaktinformation nedan). Dataskyddsombudet nås på 

dataskyddsombud@ki.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt 

att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 

inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte 

heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du 

kontakta den ansvariga för projektet (se nedan). 

Vänliga hälsningar 

Lisa Thorell Lotta Borg Skoglund 

Docent, ansvarig forskare Docent, överläkare och specialist i psykiatri 

lisa.thorell@ki.se lotta.borg_skoglund@neuro.uu.se 
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Samtyckesblankett 

 
Jag har fått muntlig och/eller skriftlig information om studien och har haft 

möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen om jag vill. 

 

 Ja, jag samtycker till att delta i projektet "ADHD och spel om pengar: En kvalitativ 

studie" 

 

Ort och datum __________________ 

 

_________________________________        __________________________________ 

Signatur          Namnförtydligande 


