
 
 
 
 
 
 

 
  
Hej!  
  
  
Vi är två arbetsterapeutstudenter på Karolinska Institutet som ska skriva vårt examensarbete 
under hösten 2017. Syftet med examensarbetet är att beskriva föräldrars erfarenheter av 
kontakter med arbetsterapeut i familjecentrerad vård. Den målgrupp vi riktar oss till är 
vårdnadshavare till barn 5-10 år.  
  
Därför kontaktar vi dig som vårdnadshavare med en förfrågan om du skulle vilja medverka i 
en intervju som vi beräknar kommer att ta ca 40 min att genomföra. Intervjuerna kommer att 
äga rum i Stockholm fram till slutet av Oktober månad.  
  
Din upplevelse är viktig, då föräldrars erfarenheter kan ge arbetsterapeuter en ny kunskap 
som är viktig i deras arbete med familjer.  
  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan i 
studien. Intervjun är sekretessbelagd, den kommer att spelas in och sedan transkriberas och 
avidentifieras. När arbetet är godkänt kommer insamlat material att makuleras. När arbetet 
är klart hör vi gärna av oss och skickar det som ett tack för din medverkan. Vi hoppas på ditt 
deltagande och ser fram emot att ta del av dina erfarenheter!  
  
Kontakta oss gärna så fort som möjligt om du vill delta eller vill ha mer information kring 
studien.  
  
 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
Dorit & Ivana 
 
 
Dorit Töniste                                                                           Ivana Zoric 
☏ 0762 493 858                                                                      ☏ 0703 917 853 
✉ dorit.toniste@stud.ki.se                                                        ✉ ivana.zoric@stud.ki.se 
 
Handledare 
Annika Sköld, Med Dr, Leg. Arbetsterapeut 
✉ annika.skold@ki.se 


