Vil du delta i forskningsprosjektet
”Hvordan erfarer barnevernansatte gode samværsordninger for barnet,
barnets foreldre og barnets fosterforeldre i saker om omsorgsovertakelser
jf. Barnevernloven § 4 - 12?»
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å gi
beslutningsprosessen om samvær i barneverntjenesten ny og økt oppmerksomhet. Det
gjennom å undersøke barnevernsansattes erfaringer av et godt samarbeid om samvær med
barnet, barnets foreldre og barnets fosterforeldre i saker om omsorgsovertakelser jf.
Barnevernloven § 4 – 12. Ditt bidrag til denne undersøkelsen kan føre til økt kunnskap i
saker om samvær i barneverntjenesten. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for
forskningsprosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Formålet med prosjektet er å belyse hvordan kontaktpersoner beskriver «gode samvær» når
barn er plassert i fosterhjem etter omsorgsovertakelse. Vi fokuserer på positive erfaringer med
dette arbeidet i barneverntjenesten. Studien kan bidra til økt kunnskap om hvordan
barnevernsansatte, sammen med foreldrene, og barn, kan skape gode samværsordninger.
Spørsmål som vil bli stilt er blant annet hvordan barnevernsansatte kan ivareta barnets beste
gjennom gode samværsordninger, samtidig som et godt samarbeid med ulike parter og aktører
skapes.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Førsteamanuensis Ragnhild Hollekim er veileder og prosjektansvarlig.
Jeg Hilde Nybakk, er masterstudent ved master i barnevern, HEMIL-senteret, Universitet i
Bergen. Dette er mitt masterprosjekt. Jeg er sosionom og arbeider som voksenleder i et
prosjekt av Norsk folkehjelp Oslo og Kvinner krysser grenser Oasen. I tillegg til å være
frivillig i Kors på Halsen, Røde Kors. Jeg har tidligere arbeidet som miljøterapeut for Psykisk
helse Bergen og i et ambulerende tjenesteteam i Kristiansand.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Du får spørsmål om deltagelse fordi du er ansatt i en kommunal barneverntjeneste og arbeider
med samværsspørsmål og samværsavtaler relatert til saker etter bvl. § 4 – 12. Jeg ønsker å
gjennomføre fokusgruppeintervju av to omsorgsgrupper i to ulike barneverntjenester.
Bestående av minst 6 - 8 personer i hver gruppe. I tillegg til 2 – 4 intervjuer for å få
supplerende informasjon. I dybdeintervjuet må du ha erfaring med saker der du vurderer at
prosessen rundt arbeid med samvær ble opplevd som overveiende positiv og at løsningen er
blitt bra for partene.
Denne invitasjonen om å delta i prosjektet blir sendt til et utvalg barnevernledere i
kommunale barnevern, med forespørsel om å videreformidle invitasjonen til aktuelle
deltakere i studien.
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Hva innebærer det for deg å delta?
Fokusgrupper er et gruppeintervju, som har en spesifikk hensikt, setting, størrelse og
prosedyre. Fokusgrupper brukes hovedsakelig til å forstå meninger, motivasjoner, holdninger
og tanker bak handlinger basert på et sosialt objekt eller hendelse. Hensikten med
fokusgrupper i denne undersøkelsen er å klargjøre hva som fungerer godt for kontaktpersoner
i samarbeid med fosterforeldre, barnets foreldre og barnet, i saker om samvær etter
omsorgsovertakelse. Fokusgruppene kan bidra til utveksling av mange forskjellige
synspunkter, perspektiver og erfaringer.
Et individuelt intervju kan gi mer dybde og detaljer for hver enkelt deltaker, og kan samt
fange opp og utforske ytterligere viktige temaer som tidligere har kommet opp i
fokusgruppene.
Et individuelt intervju vil ta deg ca. 1 time, mens et fokusgruppeintervju kan ta ca. 1 – 2
timer. Hvis du velger å delta i studien, innebærer det at intervjuet vil bli tatt opp på bånd og
transkribert. Lydopptakene blir så slettet. Sted for intervju avtales i forhold til hva som passer
best for deg/dere.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet og du kan når som helst trekke samtykke tilbake uten å
oppgi noen grunn. 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 behandler alle opplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Etter
endt prosjekt vil informasjon om informanter bli anonymisert.
Studien er meldt til NSD – Norsk senter for forskningsdata som har vurdert at behandlingen
av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2019. Alle personopplysninger skal slettes innen
prosjektslutt.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
- å få rettet personopplysninger om deg,
- få slettet personopplysninger om deg,
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
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Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien ta kontakt med:
•

Masterstudent Hilde Nybakk enten via e-post (hildenybakk93@gmail.com) eller
telefon: +47 95 87 30 83

•

HEMIL-Senteret ved prosjektansvarlig Ragnhild Hollekim, førsteamanuensis via epost (Ragnhild.Hollekim@uib.no) eller telefon: +47 55 58 31 32

•

Vårt personvernombud NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost
(personvernombudet@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17.
Med vennlig hilsen
Prosjektansvarlig

Student (Forsker/veileder)

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

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Hvordan erfarer barnevernsansatte et
godt samarbeid om samvær med barnet, barnets foreldre og barnets fosterforeldre i saker om
omsorgsovertakelser jf. Bvl. § 4 – 12?», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg
samtykker til:
¨ Å delta i (Fokusgruppe)
¨ Å delta i (Eventuelt individuelt intervju)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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