Vil du delta på ett intervju angående opplæring i CBRNEberedskap i norske sykehus?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i ett intervju hvor formålet er å se på forholdet mellom leders
ansvar for opplæring og de ansattes opplevelse av trygghet i en CBRNE-beredskapssituasjon. I dette
skrivet gir jeg deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Jeg er mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen, og skriver en erfaringsbasert master i
helseleiing, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. I den forbindelse ønsker jeg å intervjue leder,
fagansvarlig/ opplæringsansvarlig og ansatte i forhold til opplæring i CBNRE-beredskap. Min
bakgrunn i forhold til CBNRE- beredskap er at jeg er ansatt i en avdeling som har ansvar for CBRNEberedskapen på Haukeland Universitetssjukehus. Jeg har ansvar for opplæringen av ansatte i forhold til
påkledning av verneutstyr og hvordan en skal dekontaminere tilsmussende pasienter som kommer til
sykehuset. Jeg stiller meg ofte spørsmål om hva som gjør at noen ansatte føler seg trygge i en
beredskapssituasjon, mens andre ikke gjør det. Hvilke faktorer spiller inn.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen er ansvarlig for prosjektet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
I dette prosjektet plukkes det ut 3 store sykehus som har beredskap i forhold til CBRNE hendelser.
Ledere av avdelinger som har ansvaret for CBRNE- beredskapen får spørsmål om å delta i intervju. I
tillegg vil fagansvarlig / den som gjennomfører opplæringen i sykehuset få spørsmål om å delta.
Deretter vil 4-5 ansatte som har gjennomført opplæring få spørsmål om å delta i ett fokusgruppe
intervju.
Hva innebærer det for deg å delta?
Intervjuet blir utført på ditt arbeidssted, i noen tilfeller kan intervjuet bli utført på Skype. Intervjuet er
ett semi-strukturert intervju som består av spørsmål rundt CBRNE-beredskap i ditt sykehus med
hovedvekt på opplæring av ansatte. Det vil skje lydopptak av intervjuet. Intervjuene vil ta ca 45
minutter.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du velger å delta, kan du 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
Jeg vil bare bruke opplysningene jeg har fått fra deg til formålene jeg har fortalt om i dette skrivet. Jeg
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Sykehuset du jobber
for er anonymisert, dette er også avdelingen din og navnet ditt. Personopplysninger vil bli oppbevart
nedlåst og adskilt fra øvrig data. Data vil være anonymisert og vil bli lagret på pc med personlig
passord. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet har du rett til å trekke deg fra studien. Dataene
vil da bli slettet. Det er bare jeg og veileder, Inger Lise Teig, som vil ha tilgang til intervjuene.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.12.2020. Lydfiler vil da bli slettet. Alle intervju vil være
anonymisert. Dette gjelder både navn på sykehus, avdelinger og navn på ansatte og hvilket kjønn de
ansatte har.
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?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen 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:
 Venke Klubben Prytz, venke.prytz@gmail.com, 95 81 33 06.
 Inger Lise Teige, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
inger.teig@uib.no, 55 58 61 00.
 Janecke Helen Veim, Personvernombud Universitetet i Bergen, janecke.veim@uib.no, 55 58
20 29
 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost: personverntjenester@nsd.no eller telefon:
55 58 21 17.
Med vennlig hilsen

Venke Klubben Prytz
(Masterstudent)

Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Erfaringsbasert master i helseleiing,
kvalitetsforbetring og helseøkonomi og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
 å delta på intervju.

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, desember 2020.
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