
   

Vil du delta i forskningsprosjektet 

«Recovery i jobben som erfaringskonsulent»? 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvilken 

betydning rollen som erfaringskonsulent har for egen tilfriskningsprosess. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Prosjektet skal inngå i min masteroppgave i 

Samfunn og helse: psykisk helse- og rusarbeid, 

ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er 

ytterligere behov for å undersøke hvilken 

betydning rollen som erfaringskonsulent har for 

egen tilfriskningsprosess. Dette vil undersøkes 

ved å intervjue 6-8 erfaringskonsulenter.  

  

 

Problemstilling: 

- Hvilken betydning kan det å jobbe som erfaringskonsulent i rusomsorgen ha for den enkelte 

erfaringskonsulents egen tilfriskningsprosess? 

 

 

Forskningsspørsmål: 

- Hva opplever erfaringskonsulentene at de gir til tjenesten(e) og brukerne? 

- Hvordan opplever erfaringskonsulentene at deres erfaringsbakgrunn styrker deres rolle? 

- Hvilke utfordringer har erfaringskonsulentene opplevd i sin rolle? 

- Hvordan opplever erfaringskonsulentene sin egen recoveryprosess? 

 

 

 

Prosjektet kan publiseres etter at masteroppgaven er vurdert.  

 

 



   

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Sørøst-Norge er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Jeg har valgt å rekruttere deltakere ved hjelp av Erfaringssentrum. De har sendt invitasjon til alle sine 

medlemmer (via e-post og Facebook) for å delta i denne studien. Jeg har valgt å rekruttere deltakere 

ved hjelp av et strategisk utvalg, som vil si at alle deltakere er sammensatt med mål om at materialet 

skal belyse problemstillingen på best mulig måte. Jeg ønsker å rekruttere ca. 6-8 deltakere til dette 

prosjektet. For å delta i prosjektet ønsker jeg at du skal;  

• Være ansatt i stilling, eller jobbe frivillig, som erfaringskonsulent/medarbeider med 

brukererfaring 

• Jobbe innenfor fagfeltet rusomsorg, eller direkte med annet rusarbeid 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet innebærer dette at du møter til et intervju via en digital plattform, 

som vil ta ca. 1 time. Vi gjør sammen avtale om når intervjuet skal være, og hvilken digital plattform 

som vil brukes for dette. Det vil bli brukt lydopptak under intervjuet, for at jeg skal kunne bruke 

informasjonen best mulig. Jeg vil transkribere lydopptaket selv og anonymisere materialet slik at ditt 

navn ikke kan knyttes opp mot lydopptaket.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket 

tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen 

negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

- Det er ingen andre enn meg som vil ha tilgang til ditt navn. Veileder vil ha tilgang til ferdig 

transkribert tekst, for å kunne bidra i analysen.  

- Ved hjelp av en kryptert minnepenn vil datamaterialet fra intervjuet oppbevares sikkert, og 

denne vil være innelåst i en safe. Listen med navn og kontaktopplysninger vil oppbevares 

innelåst og adskilt fra datamaterialet.  



   

- Det vil ikke bli publisert direkte personidentifiserende opplysninger om deg i den ferdige 

oppgaven. Det vil dog være mulig at du selv kjenner igjen det du har bidratt med.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Etter planen skal prosjektet avsluttes i juni 2022. Opptakene og dine personopplysninger vil slettes 

og/eller makuleres når oppgaven er godkjent.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av 

opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, og 

- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra Universitetet i Sørøst-

Norge har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i 

dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, ønsker å delta eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta 

kontakt med: 

- Universitetet i Sørøst-Norge ved Sandra Johannessen Hordvik (+47 

98072436/  236967@student.usn.no) eller Jeppe Oute Hansen (+47 31008613/ 

jeppe.o.hansen@usn.no).  

- Vårt personvernombud: Paal Are Solberg (+47 35575053/ personvernombud@usn.no).  

 

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  

- NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på 

telefon: 55 58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

 



   

Masterstudent Sandra Johannessen Hordvik (+47 98072436/ 236967@student.usn.no).    

Prosjektansvarlig/Veileder Jeppe Oute Hansen (+47 31008613/ jeppe.o.hansen@usn.no).  

 

 

 

 

 

 

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

Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Recovery i jobben som erfaringskonsulent, og har 

fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

¨ å delta i intervju 

¨ at opplysninger om meg publiseres slik at jeg selv kan gjenkjenne materialet jeg har bidratt 

med 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet 

 

 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 


