
Intervjuer om upplevelser av vård

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vården vid 
avvikelser/variationer i könsutvecklingen. I det arbetet är det viktigt att tillvarata
patienters och föräldrars erfarenheter, bland annat i frågor om vårdens innehåll, 
tillgången till vård, och olika behandlingsinsatsers betydelse senare i livet. 

Till en intervjuundersökning söker vi därför dig som fått behandling för någon 
form av variation i könsutvecklingen (”DSD”) samt dig som är förälder till ett 
barn med en variation i könsutvecklingen. Undersökningens resultat kommer 
beskrivas i kartläggningens slutrapport i januari 2017.

Hur går en intervju till?
En intervju tar 1-11/2 timme och sker efter överenskommelse på en lämplig tid 
och plats. För att säkerställa att vi uppfattar det som sägs på ett riktigt sätt 
kommer vi behöva spela in intervjun. Intervjufrågorna kommer handla om dina 
erfarenheter av den vård du tidigare fått och eventuellt fortfarande får. 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

Hur skyddas min personliga integritet?
Ditt namn eller andra personidentifierande uppgifter kommer inte efterfrågas. Vi 
kommer be dig uppge din ålder för att veta under vilken tidsperiod vården getts 
(i förälders fall, ditt barns ålder). Namn och platser som du eventuellt nämner 
under intervjun kommer inte att återges i utskriften eller i den slutliga rapporten. 
Endast de anonyma utskrifterna sparas, inlåsta i kassaskåp. Resultaten av 
undersökningen kommer inte rapporteras som sammanhängande beskrivningar 
av enskilda, utan organiseras runt frågeställningar och spegla flera 
intervjupersoners upplevelser. 

När sker intervjuerna? 
Vi hoppas komma i kontakt med 6-8 personer som kan tänka sig bli intervjuade 
under perioden juni–augusti 2016. Kontakta oss gärna snarast om du är 
intresserad och vill ha mer information. Du behöver ha erhållit vård i Sverige 
samt vara 18 år eller äldre för att delta.
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