Informasjonsbrev om reservasjonsrett
Du mottar dette brevet fordi du eller familien din er deltakere i FamilieForSK-studien ved
Folkehelseinstituttet. Fra året du fyller 16 år er det opp til deg om du ønsker å fortsette som
deltaker, eller om du ønsker å melde deg ut/slettes fra studien. Du vil automatisk fortsette som
deltaker dersom du ikke melder deg ut. Det er derfor viktig at du leser dette brevet.
FamilieForSK gir kunnskap om ulike familier
Formålet med FamilieForSK er å få økt kunnskap om hvordan forhold i og rundt familien påvirker
barn og unges utvikling og trivsel, både på kort og lang sikt. Derfor har vi invitert med mange ulike
familier – både familier hvor foreldrene bor sammen og familier hvor de bor hver for seg, eller hvor
barna kun har én forelder. Totalt deltar mer enn 2800 familier i studien. Vi forsker blant annet på
hvordan barn og ungdom blir påvirket av krangling og konflikter mellom foreldre, hvordan barn og
ungdom kan få mer innflytelse på hverdagen sin, hva som er gode ordninger for barn som bor i to
hjem og hvilke barn, foreldre og familier som har fått det særlig vanskelig etter at Covid19pandemien kom til Norge. Du kan lese mer om resultatene fra studien så langt her:
https://www.fhi.no/studier/familieforsk/
Hva innebærer det å delta?
I noen familier har kun foreldrene svart på spørreskjema, mens i andre familier har også barna blitt
intervjuet eller svart på egne skjema.
Delta uten selv å besvare skjema: Dersom du ikke selv har blitt invitert til å svare på skjema, kan
likevel foreldrene dine ha svart på spørsmål om din trivsel og helse før du fylte 16 år. Dersom du ikke
har svart på skjema tidligere, og ikke foretar deg noe nå, fortsetter du å delta på denne måten, ved
at vi samler inn informasjon om deg fra foreldrene dine og fra nasjonale registre (se under) uten at
du blir kontaktet igjen. Dersom du vil reservere deg mot at vi henter disse opplysningene om deg, så
kan du sende en epost til oss på familieforsk@fhi.no.
Delta ved å besvare spørreskjema: De fleste deltakerne i FamilieForSK deltar aktivt ved å fylle ut
spørreskjema med spørsmål om hverdagen og familien sin. Du vil få tilsendt spørreskjema med
ujevne mellomrom (framover vil dette sannsynligvis bli omtrent annethvert år). Du velger selv om du
vil svare på hvert spørreskjema når du mottar disse.
I tillegg til at foreldrene dine og/eller du har svart på spørreskjema, kopler vi opplysningene derfra
sammen med opplysninger som finnes om dere i sentrale registre, som Norsk Pasientregister,
Reseptregisteret og registre fra Statistisk Sentralbyrå. Dette gjør vi for å få kunnskap om hvordan
ungdom og foreldre har det over tid, uten at dere må svare på så mange spørreskjemaer og
spørsmål. For eksempel kan vi på denne måten se hvem som fullfører utdanning eller hvem som får
ulike sykdommer. Ved å kople disse opplysningene sammen med opplysningene fra
spørreskjemaene dere har svart på, kan vi finne ut litt mer om hvordan forhold i og rundt familien i
oppveksten henger sammen med hvordan det går med unge voksne på lengre sikt.
Opplysningene fra spørreskjemaene og de nasjonale registrene behandles strengt konfidensielt, og
det er ikke mulig for forskere som jobber med dataene å spore svarene eller opplysningene tilbake
til den enkelte deltaker. Forskerne som jobber med å analysere dataene får tilgang til opplysningene
fra spørreskjemaene, men uten navn, adresse eller fødselsnummer. Dersom du ikke har svart på

spørreskjemaene tidligere og ønsker å gjøre dette nå, kan du ta kontakt med oss her så vi får
registrert dette. Du vil motta et gavekort på 300 kroner for å besvare spørreskjemaet.
Uansett om du deltar på den ene eller andre måten, er det frivillig å delta i FamilieForSK. Du kan når
som helst trekke deg fra FamilieForSK, uten å oppgi noen grunn, ved å kontakte oss på
epostadressen nederst i dette brevet.
Her kan du kontakte oss:
E-post: familieforsk@fhi.no
Personvernombudet ved FHI: personvernombud@fhi.no
Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål om studien. Vi håper du vil bli med oss videre og bidra til
viktig kunnskap om familieliv og unges trivsel og helse!
Vennlig hilsen

FamilieForSK

