Ny spørreundersøkelse fra FamilieForSK - informasjonsskriv til
deg som er over 16 år

Tusen takk for at du deltar i FamilieForSK-studien. FamilieForSK er studien der vi spør
foreldre og deres barn om hvordan de har det i hverdagen. Nesten 3000 familier fra hele
Norge deltar. Både foreldre, barn og ungdom blir bedt om å svare på spørsmål om trivsel og
helse, og hvordan dere har det sammen i familien. Til sammen har vi fått mange tusen svar
som vi bruker til å gi råd til de som skal hjelpe barn, unge og familier som har det vanskelig.
Kanskje du har fått med deg noen av nyhetene hvor funn fra FamilieForSK har blitt
presentert? NRK hadde denne saken like før sommeren.
Det er mellom 3 og 5 år siden familien din deltok første gang. Nå vil vi be deg om å fylle ut et
nytt spørreskjema. Når du deltar nå, kan vi sammenligne hvordan du har det nå, med
hvordan du hadde det sist du svarte. Har du ikke deltatt tidligere, er det likevel nyttig at du
svarer på dette spørreskjemaet!
HVA INNEBÆRER DET Å DELTA?
Du kan svare på spørsmålene på mobilen din eller kopiere lenken inn i en nettleser på en PC
eller nettbrett. Det tar mellom 30 og 40 minutter å fylle ut spørreskjemaet.

Du får et GoGift-gavekort på 300 NOK som takk for hjelpen rett etter at du har
fullført spørreskjemaet.
Mange av spørsmålene er de samme som tidligere. Andre spørsmål er nye, blant annet fordi
vi fikk gode råd fra ungdommene som deltok i forrige runde om hva det var viktig at vi spurte
mer om. Vi har også fjernet en del spørsmål, så ikke skjemaet skal bli lenger enn nødvendig.
Prosjektet utføres av Folkehelseinstituttet (FHI). Siden du har blitt 16 år, kan du selv
samtykke til videre deltakelse i studien. Dette gjør du elektronisk etter at du har åpnet
lenken til spørreskjemaet.
HVILKE OPPLYSNINGER SKAL INNHENTES?
I prosjektet vil vi innhente opplysninger om deg og foreldrene dine via spørsmålene som
dere svarer på i spørreskjemaet. Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik
som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er
registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert,
med mindre opplysningene allerede inngår i analyser brukt i vitenskapelige publikasjoner.
Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en
navneliste. Det er kun prosjektleder og autorisert personell ved Folkehelseinstituttet som
har tilgang til denne listen. Prosjektleder vil sikre at opplysningene dine blir ivaretatt på en
trygg måte. Opplysningene om deg vil bli anonymisert eller slettet fem år etter prosjektslutt.

GODKJENNING
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har
gitt forhåndsgodkjenning. Saksnummer hos REK: 2017/143.
Etter ny personopplysningslov har dataansvarlig Folkehelseinstituttet og prosjektleder
Maren Sand Helland et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger
har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning
artikkel 6a og artikkel 9 nr. 2 og ditt samtykke.
FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du ikke ønsker å svare på enkelte spørsmål, kan du
hoppe over disse og gå videre til neste. Du kan også når som helst og uten å oppgi noen
grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet
innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller
brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg, kan du når som
helst kontakte prosjektet via epost til familieforsk@fhi.no eller ta direkte kontakt med
prosjektleder Maren Sand Helland på maren.helland@fhi.no.
Hvis du er bekymret for noe av det du ble spurt om i spørreskjemaet, kan det være fint å
snakke med en du kjenner, for eksempel en av foreldrene dine, en lærer eller en
helsesykepleier. Hvis du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du ta kontakt med oss på
e-post familieforsk@fhi.no eller du kan lese mer på www.fhi.no/studier/familieforsk.

Med vennlig hilsen

FamilieForSK

