
Bilaga 1: Annons för rekrytering  
Är du en kvinna som lever med hiv? 
Vi söker dig som skulle vilja delta i en intervjustudie om hur det är som kvinna att 
leva med hiv. Syftet med studien är att undersöka kvinnors egna upplevelser av att 
leva med hiv i Sverige med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa samt mötet med 
vården. Intervjuerna kommer exempelvis inkludera frågor om funderingar och 
upplevelser av föräldraskap, sex, klimakteriet, preventivmedel och mötet med 
vården.  

Vi söker personer som bor i hela Sverige. Intervjun kan genomföras vid en träff 
eller via telefon och tar mellan 30-90 minuter. Möjlighet finns att genomföra 
intervjun på svenska, franska, swahili, lingala eller engelska eller med tolk för 
andra språk.  

För att kunna delta i studien ska du vara: 

• Kvinna (inklusive kvinnor med transerfarenheter) 

• 25 år eller äldre 

• Hiv-positiv  

Är du intresserad av att delta och vill få mer information om studien? Då kan du 
kontakta: 

Forskare Faustine Nkulu Kalengayi: faustine.nkulu@umu.se eller telefon: 090-786 
59 06 Forskare Ida Linander: ida.linander@umu.se eller telefon: 0736-98 64 83 

Studien heter ”En intervjustudie med kvinnor som lever med hiv i Sverige” och är 
godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Projektet genomförs vid Institutionen för 
epidemiologi och global hälsa vid Umeå Universitet i samarbete med 
Folkhälsomyndigheten. Projektledare är professor Anna-Karin Hurtig, Institutionen 
för epidemiologi och global hälsa, email: anna-karin.hurtig@umu.se.  

Om du hör av dig så binder det dig inte på något sätt att delta i studien. Deltagandet 
är helt frivilligt. Om du beslutar dig att delta och sedan ångrar dig, kan du när som 
helst, och utan orsak, avbryta ditt deltagande. Projektet garanterar din 
konfidentialitet och att obehöriga inte får del av intervjumaterialet. Allt insamlat 
forskningsmaterial förvaras och hanteras säkert. Forskningshuvudman är Umeå 
Universitet.  
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