
Samtykkeerklæring til X 
 
Dette er en forespørsel om din deltagelse i et forskningsprosjekt, der handler om, hva 
der skjer, ’når helsetjenester flyttes til hjemmet’ – dette fra xs, xs og xs side. 
Prosjektet er den del av et større forskningsprosjekt ’NAVN’. Prosjektet er tilknyttet 
STED og foregår i samarbeide med X. X står midt i en planlegningsfase, der skal 
utmynte sig i innføring av NY TEKNOLOGI i STED. 
 
Gjennom din deltagelse i prosjektet ønsker jeg at samle data om og få belyst på 
hvilken måte din hverdag er satt sammen, hvor den utspiller sig, med hvem (internt og 
eksternt), hvilke omsorgsteknologier der er i din hverdag, samt hva omsorg er og 
hvilken rolle det spiller. Jeg er interessert i at samle data herom i forbindelse med 
prosessen rundt den forstående introduksjonen av NY TEKNOLOGI. 
Datainnsamlingen skjer for at få innsikt i disse aspekter og få en forståelse av 
implikasjonene herav i forbindelse med situasjoner, hvor omsorgsteknologier 
(begynner at) spille en rolle i private hjem til eldre, i deres hverdagsliv og i selve 
arbeidet innenfor omsorgsområdet. 
 
Dette forskningsprosjekt er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
Deltagelse i forskningsprosjektet 
Din deltagelse i dette prosjekt er frivillig. Du kan til enhver tid trekke deg og din 
samtykke tilbake: både før, under og etter din deltagelse i prosjektet. Du har ret til at 
se igjennom utskrifter av egne intervjus før de anvendes i forskningssammenheng. Du 
har altså mulighet for at tilføye, slette og/eller få omskrevet informasjon eller dele av 
informasjoner, du har gitt.  
 
Innsamlingsmetoder 
Under observasjon vil der bli tatt noter med pen på papir. Disse notene ønskes 
supplert av fotografi.  Foruten er det ønskelig med lydopptak under intervjus. 
Du kan frasige deg at være med på lydopptak, at inngå på fotografier og/eller frabede 
deg, at visse informasjoner noteres. Som nevnt ovenfor har du mulighet for at 
godkjenne utskrifter av egne lydopptak – dette gjelder også for fotografier - før de 
anvendes i forskningssammenheng. Ved gjennomgang av utskrifter og fotografier 
skal der meldes tilbake til forsker innenfor avtalt tid. Hvis der ikke kan oppnås 
enighet om eventuelle forslåte endringer, vil materialet ikke inngå i prosjektet og det 
vil straks blive slettet. 
 
Anonymitet 
Personvernombudet for forsking forskriver regler for lagring og oppbevaring av 
innsamlet informasjon, disse regler overholdes i dette prosjekt. Al informasjon 
anonymiseres og vil ikke kunne tilbakeføres til deg. X vil kunne få innsikt i noter, 
utskrifter av intervjuer og utilslørte fotografier. Herutover er der ikke andre, der har 
adgang til de informasjoner, du har givet, og som ennå ikke er bearbeidet. 
Personnavne vil ikke fremgå noget steds, kun oppdiktet navne anvendes. Fotografier 
retusjeres, så dit ansikt ikke er gjenkennelig. Kjøn og alder kan fremgå. Hvis en 
teknologi understøtter en bestemt helsetilstand vil der kunne forekomme henvisninger 
til denne. I forbindelse med etnisitet og/eller religiøse forhold vil der ikke henvises 
direkte til hvilke spesifikke forhold, det dreier sig om; det kan dog i tilfelle av 



forskningsrelevans nevnes, at religiøse forhold gjør sig gjellende og/eller at du er  
født/oppvokst utenfor Norge. 
Anonymisert materiale fra prosjektet vil blive direkte sitert og/eller referert i 
publikationsøjemed. Materialet vil blive publisert i nationale/internationale 
publiseringskanaler, det kan blive referert til og fremlagt på workshops og 
konferanser. Utkomme av analyser kan også blive fremlagt og/eller diskutert med X. 
Al gjennomarbeidet anonymisert og godkjent materiale vil blive gemt etter 
foreskrifterne.  Materialet vil ikke bli lagret etter prosjektavslutning pr. DATO og er 
visseligt anonymisert heretter. 
 
Samtykkeerklæring 
Jeg giver hermed mitt samtykke til at delta i forskningsprosjektet.  Krysserne i feltene 
nedenfor angiver om jeg ønsker at være med på fotografier og lydopptak, og om jeg 
ønsker at se igjennom utskrift av egne intervjue samt fotos 
 
 
Jeg godkjenner bruken av lydopptak: 
JA   [  ] 
NEJ   [  ] 
 
Jeg godkjenner bruken av fotografi: 
JA   [  ] 
NEJ   [  ] 
 
Jeg ønsker at gjennomlese utskrift av intervjuet før de anvendes til forskning 
JA   [  ] 
NEJ   [  ] 
 
Jeg ønsker at gjennomse fotografier før de anvendes til forskning 
JA   [  ] 
NEJ   [  ] 
 
Tidspunkt for tilbakemelding til [FORSKERS NAVN] ved gjennomsyn av utskrift av 
egne intervju og foto:………….……………………. 
 
 
JA, jeg har læst og forstått ovenstående og ønsker at delta i dette forskningsprosjekt: 
 
………………………………………………………………………………………… 
DATO/STED      NAVN 
 
Kontaktinformasjon: 
NAVN, STED 
Telefon: XXX. E-postadresse: XXX 
Hjemmeside til forskningsprojekt: XXX 


