FORSKNINGSPROJEKT OM
LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR – VILL DU VARA MED?
Använder du flera mediciner varje dag? Tror du att läkemedelsförpackningar kan bli
bättre? Nu har du möjligheten att vara med som deltagare i ett forskningsprojekt om
användarvänliga förpackningar.

Vad handlar projektet om?
Sverige har en växande befolkning av äldre människor som tar flera mediciner varje
dag i hemmet. För att få bättre läkemedelsförpackningar behöver vi veta mer om hur
man känner sig när förpackningarna används och hur det fungerar att ta flera
mediciner varje dag i sitt hem.
I forskningsprojektet ”Patientcentrerad design av läkemedelsförpackningar för ökad
livskvalitet för äldre” försöker vi lära oss vilka erfarenheter äldre människor och
vårdpersonal har när de använder förpackningarna. Genom att göra det tror vi att vi i
framtiden kan få läkemedelsförpackningar som är patientvänliga och som underlättar
den medicinska behandlingen för äldre. Därför söker vi nu människor över 65 år som
kan medverka i projektet.

Hur går det till att medverka i projektet?
Först får du berätta för oss att du är intresserad att delta och vilken dag och tid som
det passar dig att en forskare kommer hem till dig för att berätta mer om projektet.
Vid forskarbesöket får du veta alla detaljer om projektet. Du får låna en
polaroidkamera och en dagbok i en vecka för att ta bilder av dina mediciner och
läkemedelsförpackningar. Dessa bilder klistrar du in i en dagbok, i vilken du också kan
skriva anteckningar om dina erfarenheter från läkemedelsförpackningar i din vardag.
Efter en vecka hämtar forskaren kameran och tittar igenom dina bilder och dagboken
du skrev. Forskaren vill också diskutera din upplevelse och höra vilka tankar och idéer
du har. Sist av allt kommer vi att bjuda in dig till oss på Usability Lab på Lunds Tekniska
Högskola vid ett tillfälle om du vill. Du kommer då att delta i en fokusgrupp med 3‐5
personer som också använder flera mediciner dagligen.

Vad får jag ut av det?
Ditt deltagande kommer hjälpa oss att få veta mer om hur man kan förbättra och
utveckla läkemedelsförpackningar för äldre patienter. Vi bjuder på ett presentkort
(värde 200 SEK) som tack för din medverkan i projektet.

Finns det några risker?
Det finns en liten risk att du kan känna dig obekväm i att dela personlig eller
konfidentiell information. Vi hoppas dock att detta inte sker. Du kan alltid avstå från
att svara på frågor om du bedömer dem som för personliga eller att du känner dig
obekväm av andra skäl.

Vem kan vara med?
Vi söker personer som är över 65 år och använder mer än fem mediciner varje dag. Det
är också viktigt att man tycker det är givande att bidra till ett forskningsprojekt och att
dela med sig av fotografier.

Låter det spännande? Anmäl ditt intresse till projektledare!
Projektledare: Giana Carli Lorenzini, PhD och Postdoktor forskare
giana.lorenzini@plog.lth.se
mobil tel.: 070 281 34 39
www.plog.lth.se
Förpackningslogistik, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola,
Lunds Universitet

