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Kära läsare,  

 

Tack för visat intresse av vårt nya vetenskapliga forskningsprojekt ”ResQ Family: Påverkan 

på familjers livskvalitet efter inneliggande vård och behandling för respiratoriskt syncytialvirus 

(RSV) – en internationell studie”. 

Vi är mycket glada över att du har beslutat dig för att hjälpa oss att nå vår målgrupp i vår 

önskan att förbättra vår förståelse av RSV och dess inverkan på drabbade familjer. För att 

göra det så enkelt som möjligt för dig har vi utarbetat detta rekryteringsstöd. Vi hoppas att du 

kommer att hitta många värdefulla verktyg för att hjälpa dig att närma dig potentiella 

studiedeltagare och motivera dem att delta i undersökningen. 

Tack för att du läser, deltar och delar med dig! 

 

Med bästa hälsningar,  

Ert EFCNI ResQ Family Project Team 

 

 

 

Dr Christina Tischer 

Senior Project Manager 
Maternal and Newborn 
Health 

 

Ilona Trautmannsberger 

Junior Project Manager 
Maternal and Newborn 
Health 

 

Catherina Witte 

Senior Communications 
Manager 

 

 

 

Silke Mader 

Chairwoman of the 
Executive Board  

 

 

 

Prof Luc Zimmermann 

Senior Medical Director 

 

 

 

Dr Johanna Kostenzer  

Head of Scientific Affairs 
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1. Stöd för rekrytering till ResQ Family-undersökningen 

 

Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är ett virus med hög smittsamhet och den vanligaste 

orsaken till infektioner i de nedre luftvägarna, t.ex. bronkiolit och lunginflammation hos 

spädbarn. Vid två års ålder har nästan alla spädbarn smittats av RSV minst en gång. Globalt 

sett är RSV en av de främsta orsakerna till sjukhusvistelse bland små barn med cirka 33 

miljoner fall av akuta nedre luftvägsinfektioner som orsakar mer än tre miljoner inläggningar 

varje år hos barn under fem år. Även om de flesta RSV-fall är lindriga kan vi inte förutse vilka 

spädbarn som kan bli allvarligt sjuka och hamna på sjukhus. Det beror på att 

sjukdomsförloppet är så oförutsägbart. 

Om barnets RSV-infektion är allvarlig och föranleder inläggning kan det leda till att barnet 

läggs in på en intensivvårdsavdelning med andningsstöd. Infektionen kan även leda till 

långsiktiga komplikationer som återkommande pipande andning, nedsatt lungfunktion och 

astma. Dessutom kan inläggning för RSV vara förknippad med en betydande psykosocial 

börda för hela familjen, som inte bara orsakar avsevärd stress och utan även förlust av 

arbetsinkomst och förmåga. För närvarande saknas adekvat information om hur en allvarlig 

inläggningskrävande RSV-infektion hos spädbarn (< 2 år) påverkar livskvaliteten hos de 

drabbade familjerna. 

För att fylla denna kunskapslucka genomför EFCNI forskningsprojektet ”ResQ Family: 

Påverkan på familjers livskvalitet efter inneliggande vård och behandling för respiratoriskt 

syncytialvirus (RSV) – en internationell studie”. Projektet pågår från december 2021 till juni 

2024 och omfattar fyra europeiska länder: Frankrike, Tyskland, Italien och Sverige. Data 

kommer att samlas in mellan hösten 2022 och våren 2023, vilket motsvarar en typisk RSV-

säsong i tempererade länder på norra halvklotet. 

Syftet med ResQ Family-studien är att ta reda på hur en sjukhusvistelse för RSV hos 

spädbarn påverkar livskvaliteten hos de drabbade barnen och deras familjer. Målet är också 

att tillhandahålla vetenskapliga data för den börda som RSV innebär och att öka 

medvetenheten hos relevanta intressegrupper, inklusive vårdpersonal, patientföreträdare, 

beslutsfattare och allmänheten. 

Ett frågeformulär online kommer användas för att be föräldrar och vårdnadshavare till barn 

(< 2 år) som är (eller nyligen har varit) inlagda på grund av RSV-infektion att dela med sig av 

sina erfarenheter. Vår studie berör barn upp till 24 månader som varit aktuella för minst 12 

timmar inneliggande vård på grund av en infektion med RSV. Vårdepisoden får inte 

vara äldre än 4 veckor. 

Erfarna forskare och sjukvårdspersonal inom RSV-området samt föräldra- och 

patientföreträdare stöder projektet som en del av en extern vetenskaplig rådgivande nämnd 

och en expertgrupp för projektet. EFCNI har fått ett forskningsbidrag från Sanofi till stöd för 

denna oberoende studie. För detaljerad information om ResQ Family-projektet, se 

www.resq-family.org. 

  

http://www.resq-family.org/
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1.1 Syftet med stödet 

 

Rekryteringsverktyget vänder sig särskilt till er som föräldraorganisationer, vårdpersonal, 

professionella vårdorganisationer och andra relaterade nätverk för att stödja EFCNI i följande 

frågor:  

• öka medvetenheten om RSV hos alla spädbarn och dess potentiella konsekvenser 

oavsett barnens underliggande hälsotillstånd, 

• sprida enkäten i ert nätverk, 

• underlätta datainsamling, och 

• nå högsta möjliga antal deltagare i studien. 

Det här stödet ger en översikt över projektets kommunikations- och rekryteringsstrategier, 

inklusive färdiga element som grafik och textmallar för sociala medier (Facebook, LinkedIn, 

Instagram, Twitter), utskick och kommunikation med nyhetsbrev samt utskriftsmaterial 

(vykort, flygblad/folder). 

 

1.2 Hur man använder stödet 

 

För att främja ResQ Family-undersökningen ber vi dig vänligen att 

• dela länken till enkäten i ditt nätverk: 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv  

• använda och/eller anpassa de tillhandahållna textmallarna, 

• använda den tillhandahållna grafiken (för sociala medier), 

• distribuera flygblad och vykort i ditt nätverk/sjukhus osv, 

• att rekrytera möjliga deltagare personligen, och 

• dela och gilla EFCNI:s inlägg i sociala medier. 

Undersökningen kommer att marknadsföras mellan september 2022 och april 2023. 

Tack så mycket för ditt stöd! 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig forskningssamordnare 

Christina Tischer, christina.tischer@efcni.org eller research@efcni.org.  

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv
mailto:christina.tischer@efcni.org
mailto:research@efcni.org
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2. Mallar för sociala medier och utskick 

 

2.1. Facebook 

Till föräldrarna 

 

 

Har du just blivit inlagd på sjukhus för att ditt barn har respiratoriskt syncytialvirus 

(RSV) eller har du precis kommit hem efter sjukhuset? Då har du kanske gått igenom 

eller går fortfarande igenom en mycket svår tid. Genom att dela med dig av hur du 

upplevde ditt barns RSV-episod och dess kliniska manifestationer som bronkiolit eller 

lunginflammation kan du bidra till att öka vår förståelse för RSV och dess konsekvenser 

samt bidra till en förändring och förbättring av livskvaliteten för drabbade barn och 

deras familjer. 

Är du kvalificerad att delta i vår studie? Du är välkommen att delta i EFCNI:s 

europeiska undersökning om ditt barn har lagts in på sjukhus på grund av RSV (≥ 12 

timmar) under de senaste fyra veckorna, om ditt barn är yngre än 24 månader och om 

du bor i Sverige: https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv. Frågeformuläret 

finns på svenska. 

Den europeiska studien #ResQFamily är unik: Syftet är att utvärdera föräldrars och 

vårdgivares erfarenheter av de utmaningar som RSV-infektion och sjukhusvistelse för 

barn medför – ett ämne som det för närvarande finns väldigt lite information om. Var 

snäll och delta, gilla och dela! 

Vi genomför studien i samarbete med företrädare för nationella föräldraorganisationer, 

#ESPR, #ReSViNET och @UENPS.Congress. 

EFCNI fick ett forskningsbidrag från Sanofi för denna oberoende studie. 

För mer information, besök vår webbplats för forskningsprojektet www.resq-family.org 

eller kontakta oss på research@efcni.org. 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv
http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
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#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research 

#RespiratorisktSyncytialvirus#Livskvalitet #Forskning 

 

2.2. LinkedIn  

Till föräldrarna 

 

 

Har du just blivit inlagd på sjukhus för att ditt barn har respiratoriskt syncytialvirus 

(RSV) eller har du precis kommit hem efter sjukhuset? Då har du kanske gått igenom 

eller går fortfarande igenom en mycket svår tid. Genom att dela med dig av hur du 

upplevde ditt barns RSV-episod och dess kliniska manifestationer som bronkiolit eller 

lunginflammation kan du bidra till att öka vår förståelse för RSV och dess konsekvenser 

samt bidra till en förändring och förbättring av livskvaliteten för drabbade barn och 

deras familjer. 

Är du kvalificerad att delta i vår studie? Du är välkommen att delta i EFCNI:s 

europeiska undersökning #ResQFamily om ditt barn har lagts in på sjukhus på grund 

av RSV (≥ 12 timmar) under de senaste fyra veckorna, om ditt barn är yngre än 24 

månader och om du bor i Sverige: https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv. 

Frågeformuläret finns på svenska. 

I samarbete med företrädare för nationella föräldraorganisationer, European Society for 

Paediatric Research, ReSViNET | Respiratory Syncytial Virus (RSV) Foundation, och 

#UENPS genomför EFCNI en europeisk studie för att inhämta föräldrars och 

vårdgivares erfarenheter av de utmaningar som orsakas av RSV-infektion och 

sjukhusvistelse av barn - ett ämne som det för närvarande finns väldigt lite information 

om. 

EFCNI fick ett forskningsbidrag från Sanofi för denna oberoende studie. 

För mer information, besök vår webbplats för forskningsprojektet www.resq-family.org 

eller kontakta oss på research@efcni.org. 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
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#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research 

#RespiratorisktSyncytialvirus#Livskvalitet #Forskning 

 

Information till hälso- och sjukvårdspersonal och föräldraorganisationer 

 

 

Har du kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare till barn som nyligen har varit 

inlagda på sjukhus på grund av infektion med respiratoriskt syncytialvirus (RSV)? 

Då ber vi dig att stödja vårt ResQ Family Project! 

European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) söker frivilliga deltagare 

för en studie som syftar till att förstå hur en RSV-infektion som leder till inneliggande 

vård påverkar livskvalitet hos de drabbade familjerna - ett ämne som det för 

närvarande finns väldigt lite information om. 

Dela gärna EFCNI:s europeiska enkät #ResQFamily med föräldrar eller 

vårdnadshavare till barn (< 2 år) som varit inlagda på sjukhus på grund av RSV (≥ 12 

timmar) någon gång under de senaste fyra veckorna och som bor i Sverige: 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv eller använd färdiga delar av vårt 

rekryteringsstöd av deltagare https://www.efcni.org/activities/resq-

family/se/recruitment-toolkit/ för att marknadsföra studien. Frågeformuläret och 

rekryteringsstöd finns på svenska. 

Vi genomför studien i samarbete med företrädare för nationella föräldraorganisationer, 

European Society for Paediatric Research, ReSViNET | Respiratory Syncytial Virus 

(RSV) Foundation, och #UENPS. 

EFCNI fick ett forskningsbidrag från Sanofi för denna oberoende studie. 

För mer information, besök vår webbplats för forskningsprojektet www.resq-family.org 

eller kontakta oss på research@efcni.org. 

#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research 

#RespiratorisktSyncytialvirus#Livskvalitet #Forskning 

 

  

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv
https://www.efcni.org/activities/resq-family/se/recruitment-toolkit/
https://www.efcni.org/activities/resq-family/se/recruitment-toolkit/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
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2.3. Instagram 

Till föräldrarna 

 

 

Har du just blivit inlagd på sjukhus för att ditt barn har respiratoriskt syncytialvirus 

(RSV) eller har du precis kommit hem efter sjukhuset? Då har du kanske gått igenom 

eller går fortfarande igenom en mycket svår tid. Genom att dela med dig av hur du 

upplevde ditt barns RSV-episod och dess kliniska manifestationer som bronkiolit eller 

lunginflammation kan du bidra till att öka vår förståelse för RSV och dess konsekvenser 

samt bidra till en förändring och förbättring av livskvaliteten för drabbade barn och 

deras familjer. 

Är du kvalificerad att delta i vår studie? Du är välkommen att delta i EFCNI:s 

europeiska undersökning #ResQFamily om ditt barn har lagts in på sjukhus på grund 

av RSV (≥ 12 timmar) under de senaste fyra veckorna, om ditt barn är yngre än 24 

månader och om du bor i Sverige: https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv. 

Frågeformuläret finns på svenska. 

Vi genomför studien i samarbete med företrädare för nationella föräldraorganisationer, 

#ESPR, #ReSViNET och #UENPS. 

EFCNI fick ett forskningsbidrag från Sanofi för denna oberoende studie. 

För mer information, besök vår webbplats för forskningsprojektet www.resq-family.org 

eller kontakta oss på research@efcni.org. 

#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research 

#RespiratorisktSyncytialvirus#Livskvalitet #Forskning 

  

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv
http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
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2.4. Twitter  

Till föräldrarna 

 

 

Är du förälder eller vårdgivare till ett barn (< 2 år) som är eller nyligen har varit inlagd 

på sjukhus på grund av #RSV-infektion? Då ber vi dig vänligen att delta i vår 

#ResQFamily-enkät: https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv.  

#RSV #QualityofLife #Livskvalitet 

 

Vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal och föräldraorganisationer 

 

 

 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv
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Har du kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare till barn (< 2 år) som nyligen har 

varit inlagda på sjukhus på grund av #RSV-infektion? Då ber vi dig att dela vår 

#ResQFamily-enkät: https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv.  

#RSV #QualityofLife #Livskvalitet 

 

2.5. Nyhetsbrev 

 

Lansering av ResQ Family online-enkät  

Inbjudan att delta i den europeiska studien om RSV-infektion och 

sjukhusvistelse  

Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är en av de främsta orsakerna till infektioner i de 

nedre luftvägarna hos spädbarn och står globalt sett för cirka 33 miljoner fall av akuta 

infektioner i de nedre luftvägarna som orsakar mer än tre miljoner sjukhusvistelser 

varje år hos barn under fem år. RSV och dess kliniska manifestationer (bronkiolit, 

lunginflammation) utgör en stor belastning för hälsan eftersom det fortfarande inte finns 

några godkända förebyggande alternativ, vilket gör att spädbarn är sårbara för 

infektioner. Vid två års ålder kommer nästan alla spädbarn att ha smittats av RSV 

minst en gång. 

Även om de flesta RSV-fall är lindriga kan vi inte förutse vilka barn som kan bli allvarligt 

sjuka och hamna på sjukhus. Det beror på att sjukdomsförloppet är så oförutsägbart. 

Om RSV-infektionen är allvarlig och förknippad med inläggning kan den leda till vård 

på intensivvårdsavdelning med användning av t.ex. andningsstöd. Den kan också leda 

till långsiktiga komplikationer som återkommande pipande andning, nedsatt 

lungfunktion och astma. Dessutom kan RSV-relaterade sjukhusvistelser vara 

förknippade med en betydande psykosocial börda för hela familjen, vilket leder till 

avsevärd stress och ökad förlust av arbetsproduktivitet. För närvarande saknas det 

data för hur en allvarlig RSV-infektion som leder till sjukhusvistelse för barn påverkar 

livskvaliteten hos de drabbade familjerna. För att fylla denna kunskapslucka genomför 

EFCNI en studie i fyra europeiska länder: Tyskland, Sverige, Italien och Frankrike. 

Är du kvalificerad att delta i vår studie? Du är välkommen att delta i EFCNI:s 

europeiska undersökning #ResQFamily om ditt barn har lagts in på sjukhus på grund 

av RSV (≥ 12 timmar) under de senaste fyra veckorna, om ditt barn är yngre än 24 

månader och om du bor i Sverige: https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv. 

Frågeformuläret finns på svenska. 

Studien genomförs i samarbete med företrädare för nationella föräldraorganisationer, 

#ESPR, #ReSViNET, #UENPS och internationella experter som är kända inom RSV-

relaterad forskning. EFCNI har fått ett forskningsbidrag från Sanofi till stöd för denna 

oberoende studie. 

För mer information, se vår webbplats för forskningsprojektet www.resq-family.org eller 

kontakta den ansvariga forskningssamordnaren Christina Tischer, 

christina.tischer@efcni.org eller research@efcni.org. 

 

 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv
https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=sv
http://www.resq-family.org/
mailto:christina.tischer@efcni.org
mailto:research@efcni.org
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2.6. Utskick 

 

Ämne: Vi behöver ditt stöd: Enkät om hur RSV-infektion och sjukhusvistelse hos 

spädbarn påverkar familjers livskvalitet 

 

Kära XX, 

 

Hösten är nästan här! Som ni alla vet innebär den här tiden på året inte bara färgglada 

löv och klar luft, utan den markerar också början på säsongen för respiratoriskt 

syncytialvirus (RSV) för våra små barn. 

RSV och dess kliniska manifestationer (bronkiolit, lunginflammation) utgör en stor 

belastning för hälsan eftersom det fortfarande inte finns några godkända förebyggande 

alternativ, vilket gör att spädbarn är sårbara för infektioner. Vid två års ålder kommer 

nästan alla spädbarn att ha smittats av RSV minst en gång. 

Även om de flesta RSV-fall är lindriga kan vi inte förutse vilka barn som kan bli allvarligt 

sjuka och hamna på sjukhus. Det beror på att sjukdomsförloppet är så oförutsägbart. 

Om RSV-infektionen är allvarlig och förknippad med inläggning kan den leda till vård 

på intensivvårdsavdelning med användning av t.ex. andningsstöd. Den kan också leda 

till långsiktiga komplikationer som återkommande pipande andning, nedsatt 

lungfunktion och astma. Dessutom kan RSV-relaterade sjukhusvistelser vara 

förknippade med en betydande psykosocial börda för hela familjen, vilket leder till 

avsevärd stress och ökad förlust av arbetsproduktivitet. 

För närvarande saknas det data för hur en allvarlig RSV-infektion som leder till 

sjukhusvistelse för barn påverkar livskvaliteten hos de drabbade familjerna.. För att 

täppa till denna kunskapslucka söker European Foundation for the Care of Newborn 

Infants (EFCNI) frivilliga deltagare för att delta i en studie som syftar till att inhämta 

föräldrars eller vårdgivares erfarenheter av de utmaningar som RSV-infektion och 

sjukhusvistelse för deras barn (< 2 år) medför. Vår studie berör barn upp till 24 

månader som varit aktuella för minst 12 timmar inneliggande vård på grund av en 

infektion med RSV. Vårdepisoden får inte vara äldre än 4 veckor. 

Projektet heter: ” ResQ Family: Påverkan på familjers livskvalitet efter inneliggande 

vård och behandling för respiratoriskt syncytialvirus (RSV) – en internationell studie” 

Det kommer att genomföras i fyra europeiska länder: Tyskland, Sverige, Italien och 

Frankrike. Huvudsyftet är att publicera resultaten i en internationell vetenskaplig 

tidskrift och att öka medvetenheten bland vårdpersonal och patientföreträdare, 

beslutsfattare och allmänheten. 

Studien genomförs i samarbete med företrädare för nationella föräldraorganisationer, 

#ESPR, #ReSViNET, #UENPS och internationella experter som är erkända inom RSV-

relaterad forskning. EFCNI har fått ett forskningsbidrag från Sanofi till stöd för denna 

oberoende studie. 

Vi och EFCNI skulle uppskatta om du kunde stödja detta projekt genom att 

vidarebefordra länken till enkäten i ditt nätverk och uppmana till deltagande i sociala 

medier, antingen genom ett enskilt inlägg eller genom att dela EFCNI:s inlägg. 

Om du har några frågor eller kommentarer är du välkommen att gå in på EFCNI:s 

webbplats för forskningsprojektet www.resq-family.org eller kontakta den ansvariga 



 

 12  
 

forskningssamordnaren Christina Tischer, christina.tischer@efcni.org eller 

research@efcni.org. 

 

Med vänliga hälsningar, 

XX 

 

2.7. QR-kod till enkätlänken 

 

 

Genom att skanna QR-koden kommer du till 

frågeformuläret som nu finns på svenska. Lägg till QR-

koden i dina inlägg i sociala medier och/eller dela den 

med ditt nätverk. 

  

mailto:christina.tischer@efcni.org
mailto:research@efcni.org
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3. Mallar för utskriftsmaterial 

 

3.1. Vykort 

 

  



 

 14  
 

3.2. Flygblad/folder 
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4. Tryck och kontakt 

 

European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) 

 

Hofmannstraße 7a 

D-81379 Munich 

T: +49 (0) 89 89 0 83 26 – 20 

F: +49 (0) 89 89 0 83 26 – 10 

www.efcni.org  

info@efcni.org  

 

EFCNI företräds av Silke Mader, styrelseordförande och Nicole Thiele, styrelseledamot. 

 

Besök oss på 

 

ID-nummer för EU:s öppenhetsregister: 33597655264-22 

EFCNI är en icke-vinstdrivande organisation som är etablerad enligt tysk offentlig rätt | 

Skatteregistreringsnummer 143/235/22619. 

European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) är den första europeiska 
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