
  

Volda, februar 2021 

Invitasjon til å delta i intervjuundersøkelse 

Dette er en invitasjon til å delta i en undersøkelse om hvordan ungdom tenker om cannabisbruk og 

hvilke erfaringer de har med cannabis. Vi vil både snakke med ungdom ikke har prøvd cannabis og 

ungdom som har prøvd. Intervjuet vil handle om dine opplevelser med og tanker om cannabis: om 

du har brukt cannabis eller blitt tilbudt cannabis, om du opplever dette som vanlig eller lite vanlig i 

din omgangskrets, og hva som kan være positive og negative sider ved å bruke cannabis.  

Intervjuet er en uformell samtale mellom deg og en forsker, der dine opplevelser og erfaringer vil 

være i fokus. Intervjusamtalen vil foregå digitalt (f.eks. på Teams) og vil vare i omtrent én time.  

Du vil få et elektronisk gavekort på 200 kroner for din tidsbruk.  

Prosjektet er finansiert av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  

Før intervjuet er det viktig å opplyse om følgende: 

 Din deltakelse er frivillig 

 Du har rett til å nekte å svare på spørsmål eller å trekke deg fra intervjuet når du måtte 

ønske det. Opplysninger som du har gitt vil i så fall bli slettet. 

Intervjuet er konfidensielt og ditt navn eller andre kjennetegn som kunne gjort det mulig å 

identifisere deg vil ikke under noen omstendigheter bli gjort kjent for andre. Intervjuet vil bli tatt opp 

med lydopptaker, og opptaket vil deretter bli skrevet ned som tekst. I den utskriften blir alle 

opplysninger om deg anonymisert. Utskriften blir lagret på passordbeskyttet pc, og den vil kun være 

tilgjengelig for forskergruppen. Lydopptaket blir slettet etter at det er skrevet ned som tekst.    

Du har rett til innsyn i, og å kreve retting eller sletting av, personopplysninger om deg selv før disse 

anonymiseres.   

Håper du har lyst til å være med i undersøkelsen! Ta gjerne kontakt med meg dersom du har 

spørsmål! 

 

På vegne av forskergruppen, 

 Silje Louise Dahl 

siljeld@hivolda.no, 70 05 48 78 

----------- 

Jeg gir mitt samtykke til å delta i undersøkelsen 

  

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

Navn og dato 

mailto:siljeld@hivolda.no

