Invitation til projektet Arbejdsliv med Sclerose
Scleroseforeningen har givet VIVE forskningsmidler til en undersøgelse om erfaringer med arbejdslivet blandt mennesker med multipel sclerose (MS) i Danmark. Undersøgelsen zoomer ind på de udfordringer, som mennesker
med sclerose står overfor, når deres sygdom sætter fysiske og kognitive begrænsninger for deres arbejdsliv, samt
hvordan udfordringerne håndteres – af de scleroseramte selv og på deres arbejdsplads. Den viden, som kommer
ud af undersøgelsen, kan bruges til at gøre opmærksom på de udfordringer som slceroseramte oplever i arbejdslivet, og hvordan de kan hjælpes på arbejdspladsen. Resultaterne vil bidrage til Scleroseforeningens arbejde med at
skabe bedre vilkår for mennesker med sclerose.
Du kan hjælpe os med at blive klogere! Vi søger nemlig personer, der har lyst til at deltage i et interview.
Interviews
Vi skal interviewe 10 personer med sclerose i løbet af november 2019. For at deltage kræver det at:
•
•
•

Du bor på Sjælland
Du er stoppet med ordinært arbejde pga. din sclerose inden for de sidste to år (og f.eks. er overgået til
fleksjob, førtidspension eller pension)
Du har lyst til dele dine erfaringer og tanker om at være i arbejde med sclerose – hvad var udfordringerne?
Hvad gjorde du selv? Hvilken støtte fik du eller ville du gerne have haft fra din arbejdsplads?

Interviewet vil vare ca. 1 time. Det kan foregå i dit hjem, i VIVEs lokaler i København eller et andet sted, som du
foretrækker.
Hvis du har lyst til at deltage i interviewet, kan du skrive til Helle Max Martin, som er projektleder for undersøgelsen. Se kontaktoplysninger nedenfor. Derefter kontakter vi dig for at lave en aftale om tid og sted.
Da vi kun skal interviewe 10 personer, kan vi ikke love, at alle, der tilmelder sig, kan være med.
Håndtering af data
Vi er taknemmelige for alle, der har lyst til at bruge tid og kræfter på et interview, men skulle du fortryde under eller
efter interviewet, skal vi nok sørge for at dine oplysninger ikke indgår i undersøgelsen.
Fortrolighed er vigtigt for os. VIVE er dataansvarlig for projektet, og vi opbevarer og behandler alle oplysninger
strengt fortroligt og følger gældende regler om beskyttelse af persondata. Vi nævner ikke dit navn noget sted og
heller ikke navnet på din tidligere arbejdsplads. Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos VIVE, indtil undersøgelsen er færdig, hvorefter de vil blive arkiveret i henhold til gældende lov.
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i VIVEs privatlivspolitik for undersøgelser:
https://www.vive.dk/da/om-vive/vives-privatlivspolitik/ eller kontakte kontakte VIVEs databeskyttelsesrådgiver Christian Andreasen på dpo@vive.dk.
Mere om projektet
Undersøgelsen bygger videre på resultaterne fra et registerstudie, der undersøger sammenhængen mellem sygdomsudvikling, sociale og demografiske faktorer samt arbejdsmarkedstilknytning.
Resultaterne fra undersøgelsen Arbejdsliv med Sclerose præsenteres i en rapport, som vil blive udgivet på VIVEs
hjemmeside i sommeren 2020.
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Kontakt til VIVEs forskere
Vi er tre forskere fra VIVE, der gennemfører undersøgelsen. Helle Max Martin og Lars Fynbo står for interviewene
med personer med sclerose. Line Mehlsen skal senere lave gruppeinterviews med ledere, der har haft en medarbejder med sclerose. Kontakt os for at tilmelde dig, eller hvis du har spørgsmål til undersøgelsen.

Helle Max Martin: hemm@vive.dk og tlf. 33 48 08 42

Lars Fynbo: lafy@vive.dk og tlf. 33 48 09 83

Line Mehlsen: lme@vive.dk og tlf. 33 69 77 07

VIVE står for Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. VIVE laver forskning og analyser, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet.
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