
 

 

 

 

Inbjudan att medverka i forskningsstudien ”Panelstudie om 

Brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa” enkät om 

medverkan i forskning 
 

Hej! 

 

Vi skickar det här brevet till dig på uppdrag av Lunds universitet som i ett pågående 

forskningsprogram samarbetar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Lunds 

universitet och Nka inbjuder dig som är anhörig eller representant för en anhörigförening 

att delta i en enkätstudie om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa. Se 

bifogat invitationsbrev från forskarna för mer information. 

 

Ett kriterium för att delta är att du eller den person som du har personlig erfarenhet av att 

regelbundet vårda, hjälpa eller stödja är 60 år eller äldre. Har din närstående gått bort är 

du fortfarande välkommen att delta, dina erfarenheter är värdefulla.  

 

I bifogat invitationsbrev från forskarna får du information om projektet, vad det innebär 

att delta och hur du kan gå tillväga för att delta. 

 

För att delta, klicka på länken nedan och fyll i dina kontaktuppgifter i webbformuläret: 

[LÄNK] 

 

Varför blir jag tillfrågad om att delta? 
 

Du är en av cirka 400 medlemmar i Anhörigas Riksförbund som tillhör en av de 

lokalföreningar som valts ut. Valet av lokalföreningar baseras på antal medlemmar, 

åldersstruktur, geografiskt läge och om föreningen är lokaliserad i en storstad, mellanstor 

stad eller på landsbygd. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt.  

 

Kontaktperson 

 

Lina Brustad, kanslichef 



Telefon: 010-155 70 65 

E-post: lina.brustad@anhorigasriksforbund.se 

 

 

För att kontakta Kantar Sifo, maila projektledare Mikaela Ekblad 

mikaela.ekblad@kantarsifo.com.

mailto:lina.brustad@anhorigasriksforbund.se
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