
   

Informasjonsskriv forskningsprosjektet 

 ”Norsk validering av spørreskjemaet om tverrfaglig kompetanse – 

ICCAS” 
 

 

Vi ber om at du deltar i et forskningsprosjekt hvor formålet er å validere en nasjonal norsk versjon av 

Interprofessional Collaborative Competency Survey – ICCAS. I dette skrivet gir vi deg informasjon 

om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Dette er et doktorgradsprosjekt der vi nasjonalt samler inn data på spørreskjemaet ICCAS. ICCAS har 

21 spørsmål om dine opplevde tverrprofesjonelle kompetanser. Vi skal på nasjonalt nivå vurdere 

hvordan resultatet av tverrprofesjonell undervisning varierer med anvendt pedagogikk, og hvordan det 

kan forbedres.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen er ansvarlig for 

forskningsprosjektet. Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger, OsloMet, Universitetet i 

Oslo, NTNU og Universitetet i Tromsø er med i studien. Disse institusjonene kan få datamaterialet til 

egen forsking og til kvalitetssikring av egen undervisning.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Vi ber deg om å delta fordi du nettopp har vært gjennom et kurs i tverrprofesjonell læring.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Spørreskjemaet besvares på nett, og du har fått en lenke i denne mailen. Det tar 5-10 minutter å fylle ut 

skjemaet. Svarene dine kan ikke spores tilbake til deg når du har fylt ut skjemaet. Svarene dine blir 

lagret elektronisk, og dataene koples ikke til andre databaser.  

 

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 deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen 

negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Vi vil ikke kunne 

gjenkjenne deg i svarene dine.  

 

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. Doktorgradsstipendiaten og 

veiledere har tilgang til dataene du legger inn. Alle data ligger lagret på Universitetet i Bergens sikre 

forskningsserver, og kan bare åpnes av stipendiat og veileder. I publikasjoner fra studien vil ikke 

personer være gjenkjennelige i analysene.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 12/12 2022. Data oppbevares videre anonymisert 

 

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 (dataportabilitet), og 

- 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 Bergen 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: 

 Universitetet i Bergen ved førsteamanuensis Ane Johannessen (tveps@uib.no).  

 Vårt personvernombud: NSD 

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

telefon: 55 58 21 17. 

 

Hvordan samtykker jeg? 

Du samtykker til å delta ved å følge lenken i mailen til spørreskjemaet på telefon, nettbrett eller 

PC/Mac. I starten av spørreskjemaet krysser du av for om du er villig til å være med og fylle ut 

skjemaet.  

 

Du kan også om du ønsker gi samtykke om deltakelse på papir og gi det til kursleder: 

 

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

Samtykkeerklæring  
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet (Norsk validering av spørreskjemaet om 

tverrfaglig kompetanse – ICCAS), og har fått anledning til å stille spørsmål.  

 

Jeg samtykker til: 

 

 å delta ved å fylle ut spørreskjemaet 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 12/12 2022) 
 

 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

Takk for din deltakelse! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Prosjektansvarlig     

Førsteamanuensis Ane Johannessen 
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