
   

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Godt begynt – Barn og unge i Agder”? 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å undersøke helsesøstres og 

læreres/barnehagelæreres erfaringer med den digitale løsningen og systematiske innhentingen av 

helsedata. Vi ønsker også å undersøke dine erfaringer med anvendelse av, og samhandling om 

helsedata som er innhentet i prosjektet. Du inviteres til å være med fordi du er ansatt i en kommune 

som deltar i prosjektet «Godt begynt – barn og unge i Agder», og har anvendt de nye verktøyene som 

prøves ut. 

 

Formål 

 

I Agder arbeides det med at barn og unge skal ha best mulig helse i sin hverdag, og helsesykepleier på 

skolen arbeider nå med et nytt system for å bedre hjelpe alle. Målet med forskningsprosjektet Godt 

begynt er å få mer kunnskap om hvordan barn og unge i Agder har det. Delprosjektet vi spør deg om å 

være med på har følgende formål: 

 

✓ Å undersøke hvordan helsesykepleiere og lærere erfarer at bruk av den digitale løsningen og 

den systematiske innhentingen av helsedata påvirker gjennomføring av tjenesteinnovasjonen  

✓ Å undersøke hvilke erfaringer helsesykepleiere og lærere har med anvendelse av, og 

samhandling om helsedata som er innhentet i prosjektet 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Agder er ansvarlig for databehandlingen tilknyttet prosjektet. Forskningsprosjektet er 

eid av Kristiansand kommune.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du inviteres til å være med fordi du er helsesykepleier eller lærer med ansvar for barn i en kommune 

som deltar i prosjektet Godt begynt og kartlegger barn og unges helse systematisk som en del av 

tjenestene.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Forskningsprosjektet innebærer at du i en gruppe på 6-8 helsesykepleiere og lærere/barnehagelærere 

vil bli intervjuet av to forskere fra prosjektet. Intervjuet vil vare i omtrent en time, og vil foregå i 

nærheten av din arbeidsplass. Temaer som vil bli omhandlet er dine erfaringer med brukervennlighet, 

tilgang via egen portal, og innholdets relevans til bruk i arbeidet med tidlig identifisering av barn som 

har behov for ekstra oppfølging. Du vil også få spørsmål om dokumentasjon inn i portalen 

sammenlignet med bruk av papirløsninger eller tidligere journalsystemer, tidsbruk, uthenting av 

kliniske rapporter og varslinger om barn som trenger ekstra oppfølging. I tillegg til den praktiske 

bruken av løsningen vil det også være spørsmål om hvordan helsesykepleiere og lærere anvender de 

innsamlede helsedata i oppfølging av barns helseutfordringer. Intervjuene vil bli tatt opp og deretter 

skrevet ut i tekst før de vil bli analysert for innhold. Vi ønsker alle slags erfaringer, både positive og 

negative. Det ferdig analyserte intervjumaterialet vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrift, og omtale 

av erfaringene med prosjektet vil også kunne offentliggjøres gjennom media og i offentlige rapporter. 

Ingenting av det du forteller eller deler med forskerne vil kunne spores tilbake til deg av andre enn de 

som deltar i selve gruppeintervjuet, og kun forskere i prosjektet vil har tilgang til intervjumaterialet. 

 

  

 



   

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake 

uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om dere vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative 

konsekvenser for ditt barn hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg..  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Kun forskere tilknyttet prosjektet vil ha tilgang til datamaterialet, og tilganger reguleres etter 

gjeldende lovverk og godkjenninger fra Norsk senter for forskningsdata A/S (NSD) av 

prosjektleder for databehandlingsansvar ved Universitetet i Agder, p.t. 1.amanuensis Thomas 

Westergren.  

• Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til intervjuutskriften gjennom en navneliste 

som vil bli oppbevart innelåst og adskilt fra lydopptaket og intervju-utskriftene. 

• Deltakere i forskningsprosjektet Godt Begynt vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner fra 

prosjektet.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes desember 2021. Informasjon vil senest fem år etter prosjektslutt 

bli helt anonymisert, det vil si at lydopptak og koblingsnøkkel vil bli slettet. 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra Universitetet i Agder har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitet i Agder ved personvernombud Ina Danielsen på e-post ina.danielsen@uia.no eller 

telefon: 452 54 401 og/eller førsteamanuensis Thomas Westergren på epost 

thomas.westergren@uia.no eller telefon: 37 23 31 42 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Thomas Westergren, prosjektansvarlig og førsteamanuensis, Universitetet i Agder 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
.  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Godt Begynt, og har fått anledning til å stille 

spørsmål. Jeg samtykker til at mine personopplysninger behandles i overenstemmelse med 

beskrivelsen ovenfor. 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 


