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iNviTaSJON TiL

MiTT Liv-UNDerSøkeLSeN

Fra høsten 2017 inviterer Folkehelseinstituttet elever ved 40 ungdomskoler 
i fem fylker til å delta i undersøkelsen Mitt Liv.  

Skolen som barnet ditt går på er trukket ut til å være med. 

vi vil gjerne at barnet ditt deltar og at du fyller ut et kort spørreskjema.  

                   

               TiL FOreSaTTe - MiTT Liv-UNDerSøkeLSeN 

kOPi av SaMTYkke TiL DeLTakeLSe i MiTT Liv-UNDerSøkeLSeN
Denne kopien er for at du kan ta vare på den og vite hva du har samtykket til.  
Send inn samtykket på eget skjema.

Barnets kjønn: Jente __ Gutt __
Barnets: Fornavn_____________ Mellomnavn_____________ etternavn 
______________

Barnets fødselsdato: Dag: _ _ Måned: _ _ År: _ _ _ _ 

Navn på skolen: _____________________________ 

Fylke hvor skolen ligger: 
Møre og romsdal __ Troms __ Sør-Trøndelag __ rogaland __ Buskerud __

Trinn: 8 __ 9 __ 10 __

klasse: a _B _C _ D_ e _ F _ G _ H _ vet ikke _ annet _ Spesifiser__________
       
Jeg er barnets: Mor __ Far __ annet __ 

Samtykke til at barnet deltar i undersøkelsen 
_ Ja, jeg er informert om undersøkelsen og samtykker til at barnet mitt kan delta 
    i den longitudinelle undersøkelsen Mitt Liv med oppstart høsten 2017.  
_ Nei, jeg ønsker ikke at barnet mitt skal delta i undersøkelsen. 

Samtykke til å delta i foreldreundersøkelsen 
_ Ja, jeg er informert om undersøkelsen og samtykker til at jeg deltar i foreldre-
   undersøkelsen i Mitt Liv med oppstart høsten 2017. 
_ Nei, jeg ønsker ikke å delta i undersøkelsen

For å sende deg lenke til elektronisk spørreskjema, trenger vi gyldig e-postadresse. 

e-postadresse: ______________________________ 
For å sikre oss mot eventuelle feil i e-postforsendelsen, ber vi om at du oppgir navn og 
postadresse. 

Fornavn: ____________Mellomnavn: _______________etternavn: _________________
Gate/vei: _______________ Nummer: _ _ _ _ Postnummer: _ _ _ _ Sted: 
________________

For at dette skjemaet skal være gyldig, trenger vi signaturen din:

Foresattes signatur__________________________________ 



iNviTaSJON TiL DeLTakeLSe i 
MITT LIV-UNDERSØKELSEN

er tilknyttet prosjektet ved FHi vil ha 
tilgang til innsamlede data som er 
avidentifiserte. 

innsamlede data lagres trygt hos 
Tjenester for sensitive data (TSD) ved 
Universitetet i Oslo. Dette er en 
forskningsplattform som oppfyller 
lovens strenge krav til behandling og 
lagring av forskningsdata. 

På forespørsel kan du få lese gjen-
nom spørreskjemaene til bruk i 
ungdomsundersøkelsen på forhånd, 
og du kan få vite om barnet ditt har 
deltatt. 

De fleste spørsmålene i elevunder-
søkelsene vil være uproblematiske å 
svare på, men om noen opplever et 
eller flere spørsmål som vanskelige å 
svare på, kan de hoppe over dem. 

Helsesøster ved skolen vil være 
informert om studien og vil være 
tilgjengelig hvis ungdommene ønsker 
å snakke med noen. elevene får også 
oppgitt telefonnummer til “kors På 
Halsen” som er røde kors sin anonyme 
telefontjeneste for ungdom. 

resultatene fra undersøkelsen vil bli 
publisert i forskningsrapporter og 

forskningsartikler. Svarene vil 
rapporteres på gruppenivå slik at 
dine eller barnet ditt sine svar aldri 
kan kobles til dere som personer. 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE 
OM DERE? 
etter at den siste spørreundersøkelsen 
gjennomføres i 2021, vil data-
materialet arkiveres i 10 år, til 2031. 
Dette fordi det kan bli aktuelt med 
fremtidige spørreskjema-
undersøkelser.   

Opplysningene vil kun bli brukt i 
samsvar med det du har samtykket til. 

Forskere som er tilknyttet prosjektet 
ved Folkehelseinstituttet, vil kunne 
få tilgang til innsamlede data til bruk 
i forskning. De har ikke tilgang til 
navnet ditt, fødselsdato eller person-
nummer. 

Undersøkelsen har konsesjon 
(godkjennelse) fra Datatilsynet. 

Undersøkelsen er frivillig, og det 
er til enhver tid mulig å trekke seg 
fra undersøkelsen. Hvis du ønsker å 
trekke tilbake samtykket og be om at 
den innsamlede informasjonen om 
deg slettes, kan du kontakte prosjekt-

gruppen i Mitt Liv (se info under), og 
du trenger ikke gi noen begrunnelse. 
 
Hver deltaker er like viktig! For å få 
gode forskningsdata er det viktig at så 
mange som mulig er med.  
 
Mer informasjon om undersøkelsen 
og tilgang til å lese spørreskjema kan 
du få ved å kontakte oss på telefon: 
406 45 748 eller på 
e-post: mittliv@fhi.no. 
Du kan også lese mer her: 
www.fhi.no/mittliv
 
Med vennlig hilsen 
Camilla S. Lundberg 
(Prosjektleder for datainnsamling), 
Geir Brunborg og Jasmina Burdzovic 
andreas
(Prosjektledere).   

Folkehelseinstituttet (FHi) inviterer 
elever ved 40 ungdomskoler i fem 
fylker til å delta i Mitt Liv . Undersøkel-
sen starter høsten 2017. 

Skolen som barnet ditt går på er 
trukket ut til å være med. Med denne 
brosjyren spør vi deg om barnet ditt 
kan delta, og om du kan fylle ut et kort 
spørreskjema.
 
HVA VIL VI UNDERSØKE?
Målet med undersøkelsen er å få ny 
kunnskap om ungdom og rusmidler. i 
neste omgang vil kunnskapen brukes 
til forebygging av rusmiddelbruk. 

Det er viktig å spørre ungdommene 
selv for å få denne kunnskapen. 

vi spør om oppstart og bruk av 
rusmidler, som alkohol, tobakk og 
cannabis, samt om rusmiddelbruk 
blant venner og familie. 

Det spørres også om fritidsaktiviteter, 
forhold til familie og venner, skole-
trivsel, hvordan de er som personer og 
om hvordan de har det, både fysisk 
og psykisk. 
 

HVORDAN SKAL ELEVUNDER-
SØKELSEN FOREGÅ?
i alt vil omtrent 10 000 elever på 8., 9., 
og 10. trinn inviteres til å delta. 

Undersøkelsen er longitudinell. Det 
vil si at den vil bli gjentatt med de 
samme elevene fem ganger med et 
års mellomrom. 

Mens elevene går på ungdomsskolen 
vil undersøkelsen foregå på skolen i 
løpet av en skoletime. etter at 
elevene er ferdige på ungdomsskolen 
vil undersøkelsen foregå hjemme. 

elevene som deltar vil besvare et elek-
tronisk spørreskjema som det tar ca. 
30 minutter å fylle ut. 

en slik flerårig undersøkelse gir et 
godt og solid utgangspunkt for å 
utvikle forebyggende ungdomsarbeid 
fordi den gir kunnskap om årsaker til 
oppstart og bruk av rusmidler.  

FORELDREUNDERSØKELSE
Foreldre/foresatte vil bli bedt om å 
besvare et kort elektronisk spørre-
skjema (ca. 10 minutter) høsten 2017.

Det er muligheter for å bli invitert til 
en senere oppfølgingsundersøkelse. 

Svarene du gir blir koblet anonymt 
til barnet ditt sine spørreskjemasvar 
gjennom et felles identifikasjons-
nummer. 

DATA FRA ANDRE KILDER
For å få en bedre forståelse av årsaker 
til ungdoms rusmiddelbruk, kan det 
også være aktuelt å innhente opplys-
ninger fra andre kilder. Dette gjelder 
både for foreldrene og ungdommen.

Dette betyr at det kan hentes data fra  
sentrale helseregistre, slik som Norsk 
pasientregister, reseptregisteret, og 
andre samtykkebaserte helse-
undersøkelser. 

Det kan også bli aktuelt å innhente 
opplysninger om sosiale og økono-
miske faktorer, som utdanning, arbeid 
og inntekt fra registre som forvaltes av 
Statistisk sentralbyrå. 

Dersom det blir aktuelt å gjøre slike 
koblinger, vil det søkes forhånds-
godkjenning fra Datatilsynet og/eller 
regional etisk komité for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk. 
 
PERSONVERN
alle som deltar er sikret konfidens-
ialitet. Det vil si at bare forskere som 


