Kan du delta på studie gjennom en ca. 5 minutters spørreundersøkelse?:
"Hvilke undersøkelsesutstyr har sykepleiere i hjemmetjenesten i ulike deler av
Norge ved pasientbesøk, og hvilke mener de at de trenger for å gi forsvarlig
helsehjelp?"
Formål
Studien ønsker å få svar på:
·
Har sykepleiere i hjemmetjenesten undersøkelsesutstyr for å undersøke
pasientene ved tilsyn?
·
Er det ulike behov for undersøkelsesutstyr i byer enn distrikt?
·
Hvilket undersøkelsesutstyr mener sykepleiere i hjemmetjenesten at de
trenger?
·
Har sykepleier med videreutdanning, eller personer med
utrykningsansvar behov for mer avansert undersøkelsesutstyr?
·
Har hjemmesykepleiere fått opplæring i bruk av undersøkelsesutstyret de
eventuelt har?
Informasjonen ovenfor er ikke tidligere kjent.
For å få reell innsikt er det viktig at vi får kartlagt både sykepleiere som har, og
eventuelt ikke har tilgang på medisinsk undersøkelsesutstyr ved pasienttilsyn.
Undersøkelsen sendes sykepleiere i alle hjemmetjenester i Norge. Dataene vil
brukes anonymisert i masteroppgave i avansert klinisk sykepleie hvor
Universitetet i Sørøst-Norge er ansvarlig.
Ved å besvare denne undersøkelsen samtykker du til deltakelse
Hva innebærer det for deg å delta?
Deltakelse er frivillig. Du samtykker til at informasjon kan brukes ved din
deltakelse. Dine opplysninger leveres anonymt, og du kan ikke identifiseres.
Ønsker du å trekke din besvarelse kan det kun gjøres ved å oppgi link fra
svarmail, og oppgi denne når du kontakter oss for å trekke din
besvarelse. Prosjektet skal etter planen avsluttes 15.09.2020. Dataene slettes
etter at sensur har falt.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene gitt av deg til masteroppgaven. Opplysningene
behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverk. Resultatet av
studien vil bli presentert på www.utviklingssenter.no sine nettsider.
Besvarelsen kommer inn via universitetets Nettskjema og data lagres på
forskningsserver anonymisert for masterstudent som behandler data hvor kun

hun og veileder har tilgang. Dine data vil ikke være gjenkjennbare om det
senere publiseres forskningsartikkel.
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. Du har rett til å sende
klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter,
ta kontakt med:
·
Universitetet i Sørøst-Norge ved Mette Tøien, mette.toien@usn.no
·
Vårt personvernombud: Paal Are Solberg, paal.a.solberg@usn.no ved
Universitetet i Sørøst-Norge
·
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost
personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17
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