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Välkommen till videosamtal 

 
 

Information till forskningspersoner 
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett projekt. I det här dokumentet får du information om 
projektet och om vad det innebär att delta.  

 

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Stöd under latensfasen, tålamodsfasen, början av förlossningen är avgörande för att du ska 
känna dig trygg i väntan på att barnet ska födas. Det kan vara svårt att veta när det är dags 
att söka vård och många gravida besöker förlossningen flera gånger innan det är dags att 
föda. Detta projekt ”Digitalt vårdmöte i latensfas (DiVLa) - Videosamtal med gravida i början 
av förlossningen” kommer att erbjuda dig möjligheten att få prata med en barnmorska som 
arbetar på NÄL via videosamtal under de dagar du är hemma innan du ringer 
förlossningsavdelningen.  

Du blir också eventuellt tillfrågad om en intervju ca tre månader efter förlossningen om hur 
du upplevde att ha videosamtal med barnmorskan i väntan på förlossning. Intervjun inleds 
med en öppen fråga: Vill du berätta om när du började känna att förlossningen startade och 
kontakten med vården? Sedan får du berätta fritt om din upplevelse av tålamodsfasen 
hemma fram till att du åkte till förlossningsavdelningen. Uppgifter om din förlossning 
kommer att inhämtas från din journal när du ger ditt skriftliga godkännande efter 
förlossningen på sjukhuset.  

Forskningshuvudman för projektet är NU-sjukvården, Kvinnokliniken. Med 
forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är 
godkänd av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2022-00663-01.) 

 

Hur går projektet till? 
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När du besöker Barnmorskemottagningen från graviditetsvecka 35 och senare får du ett 
informationsblad med QR-kod av din barnmorska där all information om videosamtal finns. 
När du vill, efter graviditetsvecka 37, kan du använda e-tjänsten för att prata med en 
förlossningsbarnmorska när du upplever att din förlossning börjar. Varje dag mellan 08.00-
09.00, 13.00-14.00, 18.00-19.00 och 23.00-24.00 kan du kontakta barnmorskan för ett face 
to face samtal. Du kan berätta om hur det är med värkar eller vad som är angeläget för 
dig/er just då och få råd och tips av barnmorskan om vad ni kan göra hemma under 
tålamodsfasen av förlossningen.  

Barnmorskan är uppkopplad under de angivna timmarna om du vill kontakta henne via 
appen ”Mitt vårdmöte – VGR” mottagning: Förlossning Barnmorska (NU) via ”drop in” 
funktionen. Du identifierar dig med ditt Bank-Id. Barnmorskan skriver anteckning i din 
Obstetrix journal (samma journal som används på förlossningsavdelningen) efter varje 
samtal. I samråd med barnmorskan eller när helst du vill bestämmer du när det är dags att 
ringa till förlossningsavdelningen. Du ringer själv förlossningskoordinatorn på 010 43 50 360. 

Om du som födande och/eller partner samtycker till att vara med på en intervju via 
videosamtal om din upplevelse av videosamtal som stöd under latensfasen kommer du i så 
fall att ringas upp efter förlossningen då du kan bestämma om du vill vara med. Tidsåtgång 
för intervjun är ca 30–60 min. 

 

Efter förlossningen 
Vi vill gärna veta hur du/ni upplevde digitala möten under väntan hemma. Efter förlossningen 
tillfrågas du och/eller din partner om deltagande i en intervju om videosamtalet (som sker ca 
tre månader efter förlossningen via videosamtal) och om inhämtning av uppgifter från 
förlossningsjournalen. 
 

Möjliga följder och risker med att delta i projektet 
Att vara med i denna studie innebär att du väljer dag för dag om och när du vill ha 
videosamtal. Risk kan finnas för integritetsintrång vid videosamtal och under en intervju, 
men anses minimal då du själv bestämmer om du vill använda appen ”Mitt vårdmöte” och 
vara i bild eller bara använda ljud vid samtalen. Informerat samtycke för att delta i intervjun 
och insamling av uppgifter från förlossningsjournalen inhämtas först efter förlossningen, 
men videosamtalen erbjuds även om du inte vill delta i en intervju. 
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Vad händer med mina uppgifter?  
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Om du efter förlossningen 
medger kommer information hämtas från förlossningsjournalen och behandlas så att inte 
obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är NU-sjukvården. Enligt EU:s 
dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 
hanteras i 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 ska 
du kontakta  Viola Nyman, Förlossningsavdelning, NÄL, 46185 Trollhättan, tel 010 43 506 
895. Dataskyddsombud nås på telefon 010-435 00 00, Sandra Bergstrand, Utvecklings- och 
planeringsenhet, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan, e-post nusjukv.kansli@vgregion.se. Om 
du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 
 
Hur får jag information om resultatet av projektet? 
Resultatet kommer att redovisas i internationell vetenskaplig tidskrift, samt presenteras vid 
Kvinnokliniken i NU-sjukvården. Studien kommer också presenteras vid relevanta nationella 
och internationella konferenser. Du kommer inte kunna identifieras i publicerat material och 
alla resultat kommer redovisas på gruppnivå. Vill du ta del av resultatet meddela Viola 
Nyman. 
 

Försäkring och ersättning 
Patienter som vårdats av Västra Götalands hälso- och sjukvård omfattas av en 
patientförsäkring tecknad hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf).  
 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande i en intervju och/eller inhämtning av journaldata är frivilligt och du kan när 
som helst välja att avbryta deltagandet utan att välja bort videosamtalen. 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). 

 

Ansvariga för projektet  
Ansvarig för projektet är Viola Nyman Fil. Doktor, barnmorska på förlossningsavdelning 36 
NÄL, NU-sjukvården, Lärketorpsvägen 5, 461 85 Trollhättan Telefon: 010-43 56 895. E-post: 
viola.nyman@vgregion.se  
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