
Takk for at dere deltar i FamilieForSK-studien!  

I mars/april i år gjennomførte vi en spørreundersøkelse om hvordan koronasituasjonen påvirket deg 

og din familie. Da ble skoler og barnehager stengt, og mange foreldre opplevde en vanskelig og 

usikker tid. Dette har vi fått helt unike svar fra dere på, som vi nå sitter og analyserer. Men vi 

befinner oss fortsatt i en merkelig situasjon, med smitteverntiltak som er svært inngripende i 

familielivet. Vi vet lite om hvordan denne typen tiltak over så lang tid påvirker familielivet. For å få 

mer kunnskap om dette, håper vi du har anledning til å svare på en kort spørreundersøkelse om 

hvordan koronasituasjonen påvirker deg og din familie over tid. Det er mange av de samme 

spørsmålene som du svarte på sist, og noen få nye.  

Spørreundersøkelsen tar ca. 15-20 min å besvare.  

Du vil motta opptil to påminnelser om å delta på epost eller SMS.  

I denne ekstrarunden med spørreskjemaer blir også barn mellom 12-17 år invitert med. Dersom du 

har et barn mellom 12-15 år som du ikke ønsker at skal delta på nytt, kan du sende en e-post til 

familieforsk@fhi.no. Barn under 12 år skal ikke delta i denne runden og barn over 16 år kan samtykke 

selv. 

Barn 8-11 år: Skal ikke delta.  

Barn/ungdom 12 -17 år: Barnet/ungdommen vil om 4 dager motta et invitasjonsbrev og en lenke til 

spørreskjemaet på SMS. De kan besvare spørreskjema på telefonen sin eller på PC/nettbrett. Det tar 

15-20 min å besvare. Dersom du ikke tidligere har oppgitt telefonnr til barnet (gjelder mange barn 

som er 12 år), eller at barnet ditt har fått nytt telefonnummer siden sist, kan du kontakte 

familieforsk@fhi.no for å oppgi dette. Du kan også bli oppringt av en forskningsassistent som kan 

registrere barnets telefonnr. Alle barn som fyller ut spørreskjemaet kan velge om de ønsker et 

universalt gavekort eller to kinogavekort, og de vil bli kontaktet av en av oss angående dette. Barnet 

avgjør selv om det ønsker å delta. Dette går klart fram av invitasjonen til barnet. I invitasjonen er det 

også lenket til hjemmesidene våre der barnet kan lese mer om hva det vil si å delta: 

https://resp.nsd.no/dl/ff12.html. Ta kontakt med oss på e-post dersom du eller barnet har spørsmål 

om deltakelsen. 

Tusen takk for ditt bidrag! 

Husk at det er frivillig å delta i undersøkelsen, og at det er mulig å trekke seg når som helst.    

 

Med vennlig hilsen    

FamilieForSK        
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