Kartläggning av patientpopulation, sökorsaker och behandlingsutfall i Mendly, leverantör av
asynkron chatt-baserad KBT.

Information till forskningspersoner
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. 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?
Mendly startade i december 2019, och har som ny verksamhet ännu inte gjort någon
systematisk utvärdering av sin behandlingsverksamhet utöver det lagstadgade
patientsäkerhetsarbetet och den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Syftet med denna
studie är en kartlägga vilka personer (ålder, kön) som söker behandling hos Mendly, för vilka
besvär och hur behandlingen utfaller (symtomförändring och antal besök).
Forskningshuvudman för projektet är Linnéuniversitetet. Med forskningshuvudman menas
den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av
Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är
2021-03659.
Hur går projektet till?
Följande data kommer att sammanställas:
Fördelning av ålder och kön hos de sökande, sökorsak (problembeskrivning), diagnos,
symtomnivå före respektive efter genomförd behandling, upplevd nöjdhet med
behandlingen, andel patienter som avbryter behandling och i vilket skede, antal besök per
patient, hur stor andel av patienter som fyller i symtomformulär vid inskrivning respektive
utskrivning, hur stor andel av patienter hänvisas till annan vårdgivare.
Det är Mendlys behandlingsverksamhet under delar av de två första verksamhetsåren som
utvärderas i denna studie. Behandlingen för forskningspersoner i studien skiljer sig därför
inte på något sätt från personer som väljer att inte delta i studien.
Möjliga följder och risker med att delta i projektet
Studien utvärderar redan avslutade behandlingar i Mendly. Därför skiljer sig behandlingen
för forskningspersoner i studien därför inte på något sätt från personer som väljer att inte
delta i studien. Deltagande i studien bedöms inte inför medföra någon risk för
forskningspersonerna.
Vad händer med mina uppgifter?
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.
Följande data kommer att sammanställas från appen Mendly och journalsystemet Kaddio:
Fördelning av ålder och kön hos de sökande, sökorsak (problembeskrivning), diagnos,
symtomnivå före respektive efter genomförd behandling, upplevd nöjdhet med
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behandlingen, andel patienter som avbryter behandling och i vilket skede, antal besök per
patient, hur stor andel av patienter som fyller i symtomformulär vid inskrivning respektive
utskrivning, hur stor andel av patienter hänvisas till annan vårdgivare.
Patientdata enligt ovan kodas (pseudonymiseras) och sammanställs i en datafil som förvaras
utan åtkomst för obehöriga, som endast tekniskt ansvarig på Mendly har tillgång till för att
kunna ta bort data från forskningspersoner som väljer att inte medverka i studien. Ansvarig
forskare får endast tillgång till en datafil med gruppdata där möjligheten att identifiera
enskilda forskningspersoner har tagits bort. Datan förvaras i enlighet med gällande krav på
källdata för forskning.
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.
Resultatet av studien kommer att ligga till grund för forskning, och för Mendlys del
kvalitetssäkring, utvärdering och utveckling av behandlingar. Ansvarig för dina
personuppgifter är Mendly och Linnéuniversitetet. Personuppgifterna behandlas enligt EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) i forskningssyfte, enligt den rättsliga grunden allmänt intresse.
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 Cecilia.dautovicbergh@lnu.se, Inst f psykologi, Linnéuniversitetet, PG Vejdes väg
351 95 Växjö. Telefon 070-2734385. Dataskyddsombud nås på Linnéuniversitetets
dataskyddsombud på 0470-76 75 78 eller dataskyddsombud@lnu.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?
Huvudslutsatserna av studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift, och länk till
publikationen kommer att anges på www.mendly.se. Inga individuella resultat kan
identifieras eller analyseras. Det är de sammanvägda och genomsnittliga utfallen för de
närmare 9.000 personer som använt Mendly mellan september 2020 och juni 2021 som
kommer att studeras på gruppnivå. Resultatet av studien kommer även att ligga till grund för
kvalitetssäkring och utveckling av behandlingar i Mendly.
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Försäkring och ersättning
Mendly har en heltäckande patientförsäkring genom IF.
Ingen ersättning för forskningsmedverkan utgår.
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, 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 Cecilia Dautovic Bergh, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr.
Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet, PG Vejdes väg, 351 95 Växjö. Telefon 0702734385, cecilia.dautovicbergh@lnu.se
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