Vil du delta i forskningsprosjektet
Sykepleiere sin erfaring med multidose i E-resept
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få et individuelt
perspektiv fra sykepleiere som har tatt i bruk multidose i E-resept. I dette skrivet gir vi deg
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Dette studie er en masteroppgave. Formålet med studien er å samle tilbakemeldinger og erfaringer
med sykepleiere som kan benyttes til å gjøre overgangen til multidose i e-resept lettere for fremtidige
kommuner og klinikker som skal gjennomgå overgangen. Formålet er også å kartlegge utfordringer
med utstyr, rutiner og kommunikasjon som kan jobbes videre med for å gjøre arbeidsflyten lettere ved
senere bruk.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Universitetet i Sørøst-Norge, institutt for helse-, sosial- og velferdsfag er ansvarlig for prosjektet.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Du får spørsmål om å delta da du arbeider som sykepleier og har deltatt på overgangen til Multidose
på E-resept. Du har også vært ansatt som sykepleier i minst 6 måneder.
Hva innebærer det for deg å delta?
Til masteroppgaven skal det benyttes semistrukturert intervju. Intervjuet vil i hovedsak foregå over
teams/zoom/skype, men det vil være mulig å arrangere fysisk intervju dersom ønskelig. Det vil bli tatt
lydopptak av intervjuet, som vil bli transkribert og anonymisert. Selve lydfilen vil lagres på en
minnepenn med passordbeskyttelse som vil oppbevares i en safe. Intervjuet vil ta rundt 1 time. Jeg
ønsker å samle opplysninger om dine erfaringer før, under og etter overgangen til multidose i e-resept.
Dette vil være et individuelt intervju.
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 vil kun være student Anne
Øvestad og veileder Hilde Solli som vil ha tilgang til dataen samlet etter intervjuet. Navn og eventuelle
andre kontaktopplysninger vil bli erstattet med anonymiserte navn som «Deltaker 1», «Deltaker 2» og
lignende. Lydfil fra intervju blir transkribert fortløpende etter intervjuet. Lydfilen vil ligge på en
passord beskyttet minnepenn, og vil kun være koblet i pc under arbeid med transkriberingen. Det vil
ikke være mulig å gjenkjenne deg når masteroppgaven leveres inn.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter planen er 1.
august 2021. Personopplysninger og lydopptak slettes ved prosjektslutt.
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, Institutt for helse-, sosial, og velferdsfag 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, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Universitetet i Sørøst-Norge ved Anne Øvestad, anneovestad@hotmail.com , 41384545 og
veileder Hilde Solli.
• Vårt personvernombud:
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

Hilde Solli
(Forsker/veileder)

Anne Øvestad

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

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet [sett inn tittel], og har fått anledning til å stille
spørsmål. Jeg samtykker til:
 å delta i et individuelt semistrukturert intervju
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

