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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET 

 

Bergen i endring – hvordan ble livet til barn og ungdom under og 

etter korona epidemien? 

En av dine foresatte har gitt oss lov til å invitere deg til å delta i vårt forskningsprosjekt for å undersøke hvordan 
livet ditt er i korona epidemien og spesielt etter at skolene stengte. Før du bestemmer deg er det viktig at du 
forstår hvorfor forskningen gjøres og hva det betyr for deg. Lese dette informasjonsskrivet og ta kontakt om du 
lurer på noe.  

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Med stengte skoler og mye tid med familien er det viktig at du som ung får si noe om hvordan du har det. Vi vil 
undersøke med spørreskjema hvordan livet ditt har vært etter korona utbruddet.  

I denne undersøkelsen spør vi hvordan helsen din er, hvordan du har det i dagliglivet, om du har bekymringer 
og hvordan du sover. For mange er mobilen eneste måte å holde kontakt med venner og familie på og vi vil vite 
hvor mye du bruker mobilen nå, hvor mye du spiller/gamer og hvordan stemningen er i familien din. 

Undersøkelsen vil gi ny kunnskap om hva som er viktig for at barn og unge skal ha det bra, når vi er i situasjoner 
som gjør at skole og fritidsaktiviteter blir stengt. Du er invitert til å delta uansett om du har vært syk av viruset 
eller ikke. 

Vi vil også be om at du gir oss mulighet til å invitere deg til senere undersøkelser i samme prosjekt. Ved å svare 
her samtykker du til dette.  



                               

 

Side 2 / 3 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Det vil ikke være noen direkte fordeler eller ulemper for deg knyttet til å delta i prosjektet. Ved å svare på 
spørreskjema kan noen spørsmål kanskje vekke ubehag eller irritasjon. Dersom du opplever dette og har behov 
for noen å snakke med bør du ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge på telefon eller chat:  
 
tlf: 116 111 chat: www.sidetmedord.no 

Å dele dine erfaringer med korona epidemien vil kunne bidra i oppfølging av de som ble syk, men også de som 
ikke ble syk, men ikke fikk gå på skole og være med venner. 

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Ved å trykke deg videre i skjema samtykker du til å delta.  

Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker deg fra prosjektet 
får det ingen konsekvenser for oppfølging fra helsetjenestene eller kommunen.  

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?  

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes til å belyse konsekvensene av korona epidemien. Du har 
rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som 
er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. 
Universitetet i Bergen er databehandler og er ansvarlig for å tilse etterrettelig behandling av din informasjon.  

I vår behandling av data vil ditt navn erstattes med en kode. Ingen gjenkjennende opplysninger om deg vil 
inngå i våre analyser. En koblingsnøkkel som oppbevares separat knytter koden til ditt navn. Koblingsnøkkelen 
mellom din unike kode og ditt navn er oppbevart på en sikker server der kun prosjektleder vil ha tilgang.  

Medlemmer ved Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet vil ha tilgang på avidentifiserte 
forskningsdataene som lagres på en lukket forskningsserver ved Universitetet i Bergen. Bergen kommune vil ha 
tilgang på anonyme data fra prosjektet. Anonyme data lagres ved NSD, Norsk senter for forskningsdata etter 
prosjektslutt. Bedre tilgjengeliggjøring og mer gjenbruk av forskningsdata kan bidra til vitenskapelige fremskritt 
ved at hver enkelt forsker får et større datagrunnlag å bygge på, til økt etterprøvbarhet og bedre 
kvalitetssikring.  

OPPFØLGINGSPROSJEKT  

Prosjektet har som formål å undersøke hvordan COVID-19 påvirker alle Bergen kommunes innbyggere. Vi 
ønsker derfor å kontakte deg både nå og på senere tidspunkt.  

GODKJENNING 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt 
forhåndsgodkjenning REK Vest saksnummer 131560 

Behandlingen av personopplysninger i prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 
1 bokstav e) ("nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse") og artikkel 9 nr. 2 bokstav j) 
("nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig forskning"), supplert med ditt samtykke. 
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Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.  

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder ved Universitetet i Bergen,  

Silje Mæland, e-post: bie.studien@uib.no 

Personvernombud ved Universitetet i Bergen er Janecke Veim, epost: janecke.veim@uib.no 


