
 

 
Invitasjon til deltakelse i undersøkelse 

Flerkulturelt barnevern: Foreldre og ungdommers erfaringer i møte med den norske 
barneverntjenesten. 

 
Jeg heter Marte Knag Fylkesnes og jobber som forsker ved HEMIL-senteret, Universitetet i 
Bergen. Barnevernet har de siste årene fått kritikk i avisene. Vi trenger derfor å vite mer om 
hvordan foreldre og ungdommer med flyktningebakgrunn opplever møtet med barnevernet.  
 
Jeg ønsker kontakt med foreldre med flyktningebakgrunn (eller som er 
familiegjenforent med en flyktning), som har hatt kontakt med barnevernet og ønsker å 
fortelle om sine erfaringer.  
 
Hva innebærer det å delta? 
Hvis du deltar vil du bli intervjuet 2 ganger. Når og hvor vi skal snakke sammen, kan du være 
med å bestemme. Hvert intervju vil vare i 1-2 timer. Spørsmålene vil handle om dine 
erfaringer; om hvordan du er blitt møtt av barnevernet, om kontakten med saksbehandleren 
(hvordan dere snakker sammen og samarbeider) og oppfølgingen (tiltak) familien har fått. 
Tolk kan bestilles dersom vi trenger/ønsker det. Utgifter til transport og lignende vil bli 
dekket. 
 
Kan du ombestemme deg? 
Det er frivillig  å delta. Selv om du sier ja nå, har du rett til å trekke deg når som helst, uten å 
gi noen forklaring. Da vil opplysningene du har gitt bli anonymisert. 
 
Hvordan vil informasjonen du gir bli oppbevart og håndtert? 
Som forsker har jeg taushetsplikt. Opplysningene du gir vil bli oppbevart sikkert og 
konfidensielt. Intervjuene vil bli tatt opp på bånd, og deretter skrevet ned ord for ord. Navn, 
etnisitet, adresse, alder osv. vil ikke bli tatt med. Ved prosjektets slutt vil opptakene bli slettet 
og teksten vil bli anonymisert og lagret. Når jeg senere skriver og foreleser om prosjektet vil 
jeg forandre navn, alder og bakgrunn  på en slik måte at ingen personer vil kunne gjenkjennes. 
Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste).  
 
Hva vil informasjonen bli brukt til?  
Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert som artikler og doktoravhandling. I tillegg 
planlegger jeg å fortelle om resultatene på konferanser og seminarer, dvs. til ansatte i 
barnevernet, politikere, forskere, brukere med flere. Prosjektet skal etter planen avsluttes i 
mars 2018, men det kan bli skrevet artikler på bakgrunn av resultatene også utover 
prosjektperioden.  
 
Hvordan kan du melde din interesse? 
Ønsker du å delta, eller har spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med meg direkte på tlf. 
40645069 eller mail til Marte.Fylkesnes@hemil.uib.no.  
 
Med beste hilsen,  
Prosjektleder Marte Knag Fylkesnes  
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Samtykkeerklæring:  
 
Jeg har mottatt informasjon om studien «Flerkulturelt barnevern: Foreldre og ungdommers 
erfaringer i møte med den norske barneverntjenesten» og er villig til å delta.  
 
Dato………. 
 
Signatur ………………………………….  
 
Telefonnummer……………………………. 
 
 


