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Information till forskningspersonerna som deltar i 
intervjuer i projektet Kattdiabetes 

I det här dokumentet får du information om projektet Kattdiabetes och om 

vad det innebär att delta.  

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

Forskningshuvudman för projektet är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för 

studien.  

Diabetes mellitus är en allt vanligare sjukdom hos katter. Sjukdomen 

innebär en behandling som ibland är livslång eller leder till att katten 

behöver avlivas. Efter diagnos ställts är det många saker som påverkar vad 

som rekommenderas av veterinär och vilka val som görs av denne 

tillsammans med djurägare. I detta projekt undersöks hur veterinärer och 

djurägare resonerar kring diabetes mellitus hos katt, kring behandling av 

sjukdomen och vid eventuellt beslut om avlivning. Syftet med projektet är 

att förbättra behandlingsrekommendationerna för katter med diabetes.   

Projektet Kattdiabetes är ett projekt vid SLU som undersöker olika aspekter 

av diabetes mellitus hos katt.  Du tillfrågas att vara med i projektet eftersom 

du antingen är en veterinär som träffat katter med diabetes eller för att du är 

eller har varit ägare till en katt med diabetes. Antingen har du fått reda på att 

projektet finns via din arbetsgivare, mejl eller sociala medier.   

Hur går intervjuerna till? 

Du som veterinär eller kattägare kommer i detta projekt att vid ett tillfälle 

bli intervjuad av veterinär Ninni Rothlin Zachrisson, som är ansvarig för att 

genomföra studien, medan docent Bodil Ström Holst leder projektet. 

Intervjun kommer ta ca 60 minuter, och kommer att genomföras digitalt 

över säker videolänk. Intervjun kommer att spelas in för att möjliggöra 

senare analys av vad vi pratat om.  

Vi är intresserade av vilka värderingar som ligger till grund för olika 

resonemang och val. Intervjufrågorna kommer därför att handla om dina 
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tankegångar när diagnosen diabetes ställts hos en patient eller på din egen 

katt, hur du resonerar/-t kring val av behandling eller avlivning och vad du 

tycker är viktigt för en bra livskvalitet hos katter. Intervjufrågorna är till stor 

del förbestämda men du kommer också att kunna styra vad vi ska prata om, 

beroende av vad du tycker är viktigt eller intressant.  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Deltagande i projektet och intervjun innebär att ämnen som kan vara 

förknippade med sorg eller andra känslor kommer att diskuteras. Det kan 

upplevas positivt att få möjlighet att prata om en etisk fråga som engagerar 

dig, och följden kan bli att du påverkas känslomässigt av intervjun och det 

som diskuteras. Du kommer att vid behov kunna kontakta Ninni Rothlin 

Zachrisson efter intervjun.  

Om det är någon fråga du inte vill diskutera så går det bra. Om du inte 

längre vill vara med i projektet, så kan du avbryta ditt deltagande när som 

helst, utan att motivera varför.  

Vi hoppas och tror att deltagande även kan vara dig till nytta, och en stund 

för reflektion över viktiga ämnen.  

Vad händer med mina uppgifter?  

Vid anmälan till projektet får du ange ditt namn och mejladress samt om du 

är veterinär eller kattägare. Om du är veterinär får du också ange 

arbetserfarenhet, utbildningsplats och storleken på kliniken som du arbetar 

vid. Om du är kattägare får du ange om din diabeteskatt lever idag och om 

den har behandlats eller om katten blev avlivad efter diagnos samt om 

katten någon gång gått i remission. Detta är grundläggande uppgifter som vi 

behöver för att registrera dig i projektet och för att vi ska kunna kontakta dig 

för att planera intervjun. Dessa uppgifter kommer att anonymiseras när de 

kopplas till vad vi pratat om under intervjun. Inför intervjun kommer du att 

få skriva på ett medgivande för att delta i forskningsprojektet.  

Projektet kommer att samla in och registrera viss information om dig. Dina 

svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 

av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är SLU. Detaljerad information 

om hur dina personuppgifter kommer att hanteras följer nedan.  

Dina uppgifter tillsammans med det påskrivna medgivandet för deltagande i 

projektet och materialet från intervjuerna kommer att sparas i en 

lösenordskyddad mapp på en extern hårddisk. Dina uppgifter kommer att 

kodas, och kodnyckeln sparas på en extern hårddisk i ett låst skåp. Tillgång 

till skåpsnyckel och kodnyckel kommer endast ansvarig för 
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forskningsprojektet ha. Om något oförutsett inträffar vilket gör att ansvarig 

för forskningsprojektet inte längre kan medverka i projektet, överlåts den 

tillgången till en ersättare inom forskargruppen.   

Kodnyckeln är en allmän handling och omfattas därför av 

offentlighetsprincipen. Om handlingarna begärs utlämnade kommer SLU att 

utföra en sekretessprövning för att se om vi kan belägga handlingarna med 

sekretess och därmed låta bli att lämna ut dem. 

Vi kommer endast att använda det insamlade materialet i forskningssyfte, 

och har utifrån vår konsekvensanalys vidtagit säkerhetsåtgärder för att 

minimera risken att någon obehörig kan ta del av dina uppgifter. Inga 

uppgifter kommer att lagras längre än vad som krävs, i detta projekt som 

längst 20 år, om inte du väljer att lämna projektet tidigare än så och då begär 

att uppgifterna raderas. De insamlade personuppgifterna kommer att lagras 

hos personuppgiftsansvarig under tio års tid, enligt gallringsföreskrifterna i 

lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.  

Forskningsresultaten kommer att publiceras på projektets hemsida 

(www.slu.se/kattdiabetes), i vetenskapliga tidskrifter och kan också komma 

att förmedlas till andra tidningar och mediekanaler, användas i undervisning 

och i andra sammanhang där forskningsresultat sprids. Alla resultat från 

projektet publiceras på gruppnivå och ina uppgifter kommer att kunna 

kopplas till enskilda individer. 

Om du vill ta del av insamlat och sparat material som rör dig och/eller din 

katt ska du kontakta någon i projektledningen. Kontaktuppgifter finns under 

rubriken ”Ansvariga för studien”. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultat från projektet kommer att återkopplas till deltagare via projektets 

hemsida och sociala medier. Resultat kommer också att publiceras i 

vetenskapliga artiklar och i media. Information om projektets resultat 

kommer även automatiskt att skickas ut via din angivna mejladress under 

2022. Denna form av återkoppling erbjuds även om du valt att inte fortsätta 

din medverkan i projektet. Du väljer själv om du vill ta del av dessa resultat. 

Du kan när som helst kontakta ansvarig för projektet om du inte vill ta del 

av denna information (kontaktuppgift under ”Ansvariga för studien”).   

Försäkring och ersättning 

Inget försäkringsbehov finns för projektet. Det kommer inte att ske en 

generell ersättning för deltagande i Kattdiabetesprojektet. 
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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. Du kan också begära att vi raderar redan 

insamlat material. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien 

(se nedan). Kontakta också ansvarig för projektet om du har frågor.  

Ansvariga för studien  

Ansvarig för studien är Ninni Rothlin Zachrisson, veterinär och 

forskarstudent. 

Mejladress: kattdiabetes@slu.se 

Postadress: Kliniska vetenskaper, Box 7054, 750 07 Uppsala  


