
   

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Godt begynt – Barn og unge i Agder”? 
 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i forskning hvor målet er å finne ut mer om hvordan barn og 

unge har det. I dette skrivet kan du lese mer om hva det innebærer. 

 

Formål 

På Sørlandet 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 er å få mer kunnskap om hvordan barn og unge på Sørlandet har det. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Agder er ansvarlig for forskningsprosjektet og samarbeider med din kommune.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du inviteres til å være med fordi du bor i en kommune hvor foreldre, barn og unge, og lærere svarer på 

spørsmål om hvordan du har det via nettet. Svarene sendes til helsesykepleier slik at hun kan følge deg 

opp bedre. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

De spørsmålene du har besvart brukes uansett av helsesykepleier for å hjelpe deg om du har behov for 

det. Om du samtykker til å være med på forskningsprosjektet vil svarene dine, og opplysninger om din 

høyde og vekt blir delt med forskerne uten at de får vite at det kommer fra akkurat deg.   

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet, og du kan ombestemme deg senere hvis du angrer uten at du trenger 

å oppgi noen grunn for det. Helsesykepleier vil ikke vite om du deltar eller ikke, og det vil heller ikke 

ha noen konsekvenser for den oppfølgningen du får i skolehelsetjenesten.   

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke informasjonen om deg slik vi har skrevet ovenfor, og vi følger loven. 

• Data samles inn ved hjelp av programmet CheckWare som har avtale med Universitetet i 

Agder. 

• Ditt navn og fødselsnummer vil erstattes med et annet nummer som brukes i 

forskningsprosjektet. Informasjonen vil så bli lagret på Universitetet i Agder og være beskyttet 

gjennom passord. 

• Forskerne vil ikke ha tilgang til å spore deg opp.   

• Kun forskere i prosjektet vil ha tilgang til informasjonen du deler.   

• Du vil ikke kunne gjenkjennes når/hvis resultatene av forskningen kommer i nyheter, aviser 

eller artikler eller presenteres på andre måter.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal avsluttes desember 2021, men informasjonen vil bli lagret på ubestemt tid. 

 

Dine rettigheter 

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

- se hva vi har registrert om deg, 



   

- rette opplysninger om deg,  

- slette opplysninger om deg, 

- få kopi av dine opplysninger 

- å sende en klage om behandlingen av dine opplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på om du godkjenner det. 

 

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, kan du finne mer 

informasjon på nettsiden www.godtbegynt.no og/eller 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, 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 og godkjenner at informasjon som jeg har delt med helsesykepleier kan benyttes til forskning 

som lagres i et register.  

 

 

 Jeg samtykker til at opplysningene behandles som beskrevet. 
 

BARNET SAMTYKKER VED Å KLIKKE AV BOKS I NETTSKJEMA 

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

(Signert av barnet, dato) 

 

 

 

 


