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Institutt for global helse og samfunnsmedisin
2018/707 Kvinners erfaringer med sin postgravide kropp: en kvalitativ intervjustudie
Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK nord) i møtet 19.04.2018. Vurderingen
er gjort med hjemmel i helseforskningsloven § 10.
Forskningsansvarlig institusjon: Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Målfrid Råheim
Prosjektleders prosjektomtale:
Fokuset på den postrgravide kvinnekroppen er økende hva gjelder helse og skjønnhet. Sosiale mediers
inntog i unge menneskers liv bidrar til dette. Noe forskning er gjort mht kvinners forhold til sin postgravide
kvinnekropp i "sosiale mediers tid", men det er fortsatt lite kunnskap på feltet. I denne studien er vi ute etter
å få dybdekunnskap om kvinners erfaringer med og forholdet til sin postgravide kropp, og via kvalitative
forskningsintervjuer. Problemstillinger: Hva forteller unge, postgravide kvinner om erfaringer med og
forholdet til egen kropp i den postgravide fasen de er i ? Hvilke betydninger tilleger de kropp og utseende
og helse i denne fasen av livet deres? Hvordan opplever de og forholder seg til egen deltakelse på sosiale
media i denne fasen?
Framleggingsplikt
De prosjektene som skal framlegges for REK er prosjekt som dreier seg om "medisinsk og helsefaglig
forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger", jf. helseforskningsloven (h) §
2. "Medisinsk og helsefaglig forskning" er i h § 4 a) definert som "virksomhet som utføres med
vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom". Det er altså formålet med
studien som avgjør om et prosjekt skal anses som framleggelsespliktig for REK eller ikke.
Prosjektleder beskriver at «Hensikten med denne oppgaven er derfor å utforske hvilke erfaringer kvinner
har med sin postgravide kropp, samt hvilke(n) betydning(er) graviditet, fødsel og spebarnsperiode har for
deres syn på egen kropp i en tid preget av bestemte typer kroppsfiksering og sosiale mediers økende rolle i
unge menneskers liv.»
Intervjuguiden inneholder spørsmål til postgravide kvinner om erfaringer med og forholdet til egen kropp i
den postgravide fasen, hvilke betydninger de tillegger kropp og utseende og helse i denne fasen av livet,
samt hvordan de opplever og forholder seg til egen deltakelse på sosiale media i denne fasen.
REK vurderer at prosjektet ikke faller inn under definisjonen av de prosjekt som skal godkjennes etter
helseforskningsloven.
Besøksadresse:

MH-bygget UiT Norges arktiske
universitet 9037 Tromsø

Telefon: 77646140
E-post: rek-nord@asp.uit.no
Web: http://helseforskning.etikkom.no/
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Godkjenning fra andre instanser
Det påhviler prosjektleder å undersøke hvilke eventuelle godkjenninger som er nødvendige fra eksempelvis
personvernombudet ved den aktuelle institusjon eller Norsk senter for forskningsdata (NSD).
Vedtak
Etter søknaden fremstår prosjektet ikke som et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt som faller
innenfor helseforskningsloven. Prosjektet er ikke framleggingspliktig, jf. hfl § 2.
Klageadgang
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. helseforskningsloven § 10 og forvaltningsloven § 28 flg. Klagen
sendes til REK nord. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av
REK nord, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for
endelig vurdering.
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