
 

  

 

 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:  

«Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk 

kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning» 
 

Hvem kan delta i studien? 

Vi søker deltakere med samisk identitet til vårt 

forskningsprosjekt. Deltakerne må, i tillegg til å ha samisk 

identitet, ha erfaring som pasient i psykisk helsevern og 

benyttet tjenesten elektronisk innsyn i pasientjournal på 

helsenorge.no. 
 

 

Bakgrunn for prosjektet 

Elektronisk innsyn i journal for pasienter er innført i Helse 

Nord, Helse Sør-Øst, Helse Vest og gjennom den nasjonale 

helseportalen helsenorge.no.  Nasjonalt senter for e-

helseforskning (E-helseforskning) har i tidligere forskning 

avdekket noen dilemmaer og mulige problematiske sider 

ved ordningen for helsepersonell innen psykisk helsevern. 

Det finnes lite kunnskap om hvordan pasientene opplever 

tjenesten og hva de finner nyttig og mindre nyttig, og 

dette er kunnskapshull som E-helseforskning og SANKS 

ønsker å fylle. Ettersom dette er en skriftlig tjeneste som 

også har en sosial dimensjon (behandler-pasient relasjonen) er det sannsynlig at forhold 

knyttet til språk og kultur vil være sentral for hvordan tjenesten oppleves for pasientene. For 

å kunne tilpasse tjenesten slik at den i best mulig grad kommer samisk befolkning til nytte, er 

det avgjørende at man har kunnskap om hvordan befolkningen i samiske områder opplever 

tjenesten.  

 Les mer om prosjektet på her.  

Hva innebærer det å være med i studien? 

Din deltakelse i studien innebærer at du er med på et times langt intervju om dine erfaringer 

med bruk av elektronisk innsyn i pasientjournal. Intervjuet kan gjøres på telefon, Skype eller 

med fysisk tilstedeværelse der det er mulig. Tidspunktet for intervjuet avtales mellom deg og 

forskerne.  
 

Nasjonalt senter for e-helseforskning (E-

helseforskning) skal produsere forskning 

av høy kvalitet i samarbeid med andre 

fagmiljø, formidle relevant e-

helseforskning og levere aktuell 

forskningsbasert kunnskap til nasjonale 

myndigheter. Forskningssenteret skal 

være til nytte for hele helse- og 

omsorgssektoren. 

Samisk nasjonal kompetansetjeneste 

psykisk helsevern og rus (SANKS) skal 

bidra til et likeverdig tilbud innen psykisk 

helsevern og rus til samisk befolkning. 

Likeverdighet oppnås ved å fremskaffe 

ny kunnskap og metoder som er språklig 

og/eller kulturtilpasset det samiske folk. 

Kunnskap og metodeutviklingen skal 

bringes videre til pasienter, pårørende, 

fagpersoner, studenter, 

samarbeidspartnere og allmenheten i 

alle helseregioner 

http://www.helsenorge.no/pasientjournal
https://ehealthresearch.no/prosjekter/samisk-innsyn-bruk-og-opplevelse-av-elektronisk-kommunikasjon-i-psykisk-helsevern-for-samisk-befolkning
http://www.ehealthresearch.no/
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks


Mulige fordeler og ulemper 

Det forventes ikke at deltakelse i studien vil innebære ubehag for deg. Vi ønsker ikke å 

intervjue deg direkte om din helsesituasjon, det er erfaringene dine med innsyn i 

pasientjournal vi er interessert i, men det kan hende at noen av spørsmålene i intervjuet kan 

oppfattes som personlige. Din deltakelse kan bidra til ny kunnskap som kan føre til at denne 

og andre digitale helsetjenester blir bedre tilpasset dem samiske befolkningen. 
 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle opplysningene om deg vil bli behandlet uten navn, fødselsnummer eller andre 

gjenkjennende opplysninger. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 

deg og rett til å korrigere eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.  

Intervjuet vil tas opp med lydopptak og deretter bli transkribert, det vil si at det som er blitt 

sagt i intervjuet skrives ned. Etter transkribering blir lydfilen slettet, og all informasjon som 

kan knytte din identitet til intervjuet blir slettet fra det skriftlige materialet. Det vil ikke være 

mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. 

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 

samtykke til å delta i studien. Ønsker du å delta i studien, undertegner du 

samtykkeerklæringen på neste side. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har 

spørsmål til studien, kan du kontakte prosjektkoordinator Eli Kristiansen eller faglig ansvarlig 

Asbjørn Fagerlund, kontaktinfo lengre ned på siden. 

Informasjon om utfallet av studien 

Resultatene av studien vil bli publisert og være tilgjengelig gjennom link fra prosjektets 

hjemmeside. 

Kompensasjon 

Etter at intervjuet er gjennomført vil du motta et gavekort til en verdi av 300 kr i posten som 

takk for deltakelsen.  

Godkjenning  

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Universitetssykehuset Nord-Norge 

og faglig ansvarlig Asbjørn J. Fagerlund ved Nasjonalt senter for e-helseforskning et 

selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. 

Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 

9 nr. 2a og ditt samtykke. Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til 

Datatilsynet. Kontaktinfo til Personvernombudet: Kristin Andersen tlf. 77 62 65 06 

Ansvarlig for prosjektet 

Prosjektet ledes av Nasjonalt senter for e-helseforskning, koordinator Eli Kristiansen, telefon 

971 62 311, e-post: eli.kristiansen@ehealthresearch.no og faglig ansvarlig Asbjørn 

Fagerlund, telefon 976 04 709, e-post: asbjorn.johansen.fagerlund@ehealthresearch.no. 

Samisk kompetansesenter psykisk helsevern og rus finansierer prosjektet og er med i 

arbeidet.  

http://www.ehealthresearch.no/
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks


 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien «Bruk og opplevelse av 

elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk 

befolkning» 

 

 

Jeg er villig til å delta i studien 

 

 

Navn: 

E-post: 

Adresse: 

Telefon: 

 

 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

Vennligst returner den signerte samtykkeerklæringen i den ferdig frankerte konvolutten til  

Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Eli Kristiansen, postboks 35, 9038 Tromsø. 

 


