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Inledning
Tack för ditt intresse i att deltaga i denna forskning. Följande text ger dig ytterligare
information om projektet, så att du kan bestämma om du skulle vilja deltaga i denna
forskning.
Läs igenom denna information noggrant. Du kan ställa frågor om vad som helst du inte
förstår eller vill veta mer om.
Ditt deltagande är frivilligt. Om du inte vill delta, behöver du inte. Om du bestämmer dig för
att delta kan du när som helst hoppa av.
Vad handlar denna forskning om?
Huvudmålet för forskningsprojektet är att samla data för att bedöma effekten av COVID 19
pandemin ur ett ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv samt det allmänna välbefinnandet
hos individer och hushåll runtom i världen. Forskningen kommer att undersöka hur stora
konsekvenserna är , hur de varierar mellan individer i olika länder , beroende på sociala och
ekonomiska omständigheter och över tid.
Projektet ãr finansierat Av Nossal Institute and School of Population and Global Health at
the University of Melbourne.
Vad skall jag göra?
Om du vill medverka kommer du att bli ombedd att svara på frågor om din hälsa, status och
välmående, din ekonomiska situation och en del bakgrundsinformation.
Vi förväntar oss att den här undersökningen inte tar mer än 30-45 minuter av din tid.
Du kan också medverka på någon annans vägnar, förutsatt att dom håller med om de svar
du lämnar på deras vägnar och att du inte känner dig påtvingad att göra det.
Vi rekommenderar starkt att du läser detta uttalande till personer på vilkas vägnar du
kommer att svara och söker deras fullmakt att deltaga.
Studien hoppas få information om hur dina omständigheter ändras över tid. Om du ger oss
din E-postadress, så kan vi kontakta dig för att medverka i framtida online undersökningar,
som är en del av denna studie, var tredje månad fram till 31 dec 2022. Du kan också välja att
svara på denna undersökning så många gånger du vill utan någon kontakt från oss. Men du
är inte tvungen att lämna din e postadress, adress, eller att deltaga i denna undersökning,
nu eller i framtiden.
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Vilka är de möjliga fördelarna?

Vi kan inte lova att du får direkt nytta av din medverkan i detta forskningsprojekt, och vi
kommer varken betala eller ersätta dig för din medverkan. Dina svar kan dock leda till mer
effektiva politiska åtgärder för de utmaningar som ställs av COVID-19.
What are the possible risks?
Riskerna förknippade med denna studie inkluderar den potentiella förlusten av sekretess
(till exempel om du ger oss en identifierbar E-postadress och webbplatsen är hackad). För
att minska risken av identifikation av individer, kommer dina svar till denna undersökning
(tillsammans med andra) att lagras i en säker server på Melbournes Universitet i
avidentifierad form (och kommer avlänkas från all information som t.ex. E-postadresser)
som kan spåras tillbaka till dig. Dessutom, kommer resultaten från studien att bli
rapporterade i aggregerad form, för befolkningsgrupper och länder, och inte individuellt.
Antal insamlade svar för detta projekt väntas att bli mycket stort, vilket ytterligare
begränsar risken av att dina svar kan bli spåras till dig av myndigheter eller internationella
byråer. Men överväg detta innan du bestämmer dig för att medverka.
Det är också möjligt att du kan känna nedstämdhet eller stress p.g.a. att du svarar på
frågor om de sociala, hälso och ekonomiska effekterna av COVID-19.
I så fall, rekommenderar vi att du söker hjälp via olika stödtjänster som tillhandahålls av
samhällsorganisationer eller myndigheter i ditt land. Du kan troligen också få tillgång till
dessa tjänster per telefon.

Måste jag deltaga?
Nej. Deltagande är helt frivilligt. Du kan dra dig ur när som helst genom att skriva till
ansvarige forskaren Professor Barbara McPake (se nedan för kontaktdetaljer).
Vi kommer dock att behålla data som lämnats av dig på obestämd tid, tills din anmälan om
tillbakadrag för en odefinierad period. Detta är för att konsekvenserna av COVID-19
återkallelse kommer in. Detta beror på att konsekvenserna av COVID-19 troligen kommer
att pågå under många år och ledningen av framtida evenemang kan bli informerade om de
erfarenheter som uppkommit under denna epedemi. Vi vill också behålla dina svar för att
uppfylla våra juridiska och lagstadgade regler. Vi kanske också delar dina anonyma svar (svar
som inte kan ledas tillbaka till dig) med andra som tillåtet genom lag för forskningssyfte,
eller för orsaker av allmänt intresse.
Får jag höra om resultatet av detta projekt?
Vissa tabeller och diagram från denna forskningsstudie kommer att bli direkt tillgängliga för
dig från denna webbplats, efter ha svarat på online-undersökningen. I tillägg, är analyser
baserade på data från denna studie förväntade att bli publicerade i vetenskapliga tidskrifter,
presenterade på professionella konferenser och som artiklar samt debattartiklar. Dessa
artiklar kommer att bli tillgängliga via länken på denna webbplats.
Vad händer med informationen om mig?
Vi behåller data du har tillhandahållit i en odefinierad period. Detta är för att
konsekvenserna av COVID-19 troligtvis kommer att vara i många år och förvaltning av
framtida händelser kanske blir informerade av erfarenheter under denna epidemi. Vi vill
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också behålla dina svar för att fullfölja med våra juridiska och regleringskrav. Vi kanske också
delar dina anonyma svar (svar som inte kan bli spårade tillbaka till dig) med andra som tillåts
genom lagen för syfte med forskning, eller för skäl av allmänhetens intresse.
För att reducera risken av identifikation av individer, blir dina svar på denna undersökning
lagrad i en säker server på Melbournes Universitet i avidentifierad form (avlänkad från
information som kan bli spårad tillbaka till dig, som t.ex. E-post adresser adresser) och
hanteras av intern personal från Nossal Institute.
Var kan jag få mer information?
Om du vill ha mer information om projektet, var god kontakta ansvariga forskare forskare
Professor Barbara McPake (Tel: +61 3 83449299 E-post: ni-ni-info@unimelb.edu.au).
Vem kan jag kontakta om jag har några problem med projektet?
Detta forskningsprojekt har blivit godkänt av Human Research Ethics Committee of The
University of Melbourne. Om du har några problem eller klagomål gällande genomförandet
av detta forskningsprojekt, som du inte vill diskutera med forskningsgruppen, bör du
kontakta The Manager, Human Research Ethics, Research Ethics and Integrity, University of
Melbourne, VIC 3010. Tel: +61 3 8344 2073 or E-post: HumanEthicscomplaints@unimelb.edu.au.
Alla klagomål blir behandlade konfidentiellt. I all korrespondens var god uppge namnet på
forskningsgruppen eller namnet eller etiska ID nummer på forskningsteamet.
*Nossal Institute for Global Health: Beläget i the School of Population and Global Health at
the University of Melbourne, the Nossal Institute for Global Health
(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for-global-health/aboutus/about-the-nossal-institute) är namn till heder av Sir Gustav Nossal och hans engagemang
med att översätta medicinsk forskning till hälsa för alla. Institutet etablerades 2006 för att
förespråka allmän hälsa i utsatta samhällen.
Institutets uppdrag är att stärka kvaliteten, överkomligheten och inklusiviteten av
hälsosystemen genom praktisk forskning, utbildning och utveckling avseende nutida
hälsofrågor.
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