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FORMÅL
Hensikten med studien er å få større forståelse for hvilke faktorer som kan bidra til å forebygge og redusere
sykefravær.
Problemstilling: "Helse og trivsel på jobb kan i stor grad påvirkes av forhold ved arbeidsplassen. Hvordan
opplever ansatte i en rusinstitusjon at kontroll over eget arbeid påvirker deres helse og trivsel? - En kvalitativ
studie innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling".
UTVALG OG REKRUTTERING
Utvalget består av ansatte med kliniske oppgaver i en bedrift. Vi anbefaler at ledelsen i bedriften sender ut
forespørsel om deltakelse til utvalget på vegne av studenten for å ivareta hensyn til frivillighet og
konfidensialitet. De som ønsker å delta, tar så direkte kontakt med studenten. I informasjonsskrivet opplyser
studenten om at hun selv arbeider ved en av avdelingenene i bedriften det skal rekrutteres fra. Vi anbefaler at
student og veileder i samråd vurderer å ikke inkludere ansatte fra egen avdeling i utvalget for å unngå en
uheldig dobbeltrolle.
INFORMASJON OG SAMTYKKE
Utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet er godt
utformet.
SENSITIVE OPPLYSNINGER
Vi tar høyde for at det i intervjuene vil kunne fremkomme sensitive opplysninger om de ansattes helseforhold.
TREDJEPERSON
Vi anbefaler du i forkant av intervjuet instruerer informantene om å ikke navngi eller på annen måte identifisere
andre som ikke deltar, som ledere og kolleger. Vi legger til grunn at det ikke registreres noen opplysninger om
tredjepersoner.
TAUSHETSPLIKT
Personvernombudet minner om de ansatte har taushetsplikt, og anbefaler at prosjektleder tar dette opp med
informantene i forbindelse med intervjuet. Forsker og informant har et felles ansvar for at det ikke kommer
taushetsbelagte opplysninger inn i datamaterialet. Forsker må stille spørsmål på en slik måte at taushetsplikten
kan overholdes. Det må utvises varsomhet ved bruk av eksempler, og vær oppmerksom på at ikke bare navn,
men også identifiserende bakgrunnsopplysninger må utelates, f.eks. alder, kjønn, tid, sted og eventuelle
spesielle hendelser/saksopplysninger. Personvernombudet forutsetter at det ikke innhentes personopplysninger
om pasienter, og at taushetsplikten ikke er til hinder for den behandling av opplysninger som finner sted.
INFORMASJONSSIKKERHET

Personvernombudet legger til grunn at veileder og student følger Universitetet i Bergen sine rutiner for
datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal lagres på privat pc, bør opplysningene krypteres tilstrekkelig.
PROSJEKTSLUTT OG ANONYMISERING
Forventet prosjektslutt er 01.01.2018. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da anonymiseres.
Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres
ved å:
- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel)
- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som
f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)
- slette digitale lydopptak

