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VIL DU DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET  
«SAMSNAKK - En ny samhandlingsmodell for helse 

og arbeid hos sykemeldte/AAP mottakere» 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få bedre samhandling mellom 

NAV og helsetjenesten i sykefraværsforløpet. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og 

hva deltakelse vil innebære for deg. 

FORMÅLET MED PROSJEKTET 

Formålet med forskningsprosjekt er å samle erfaringer omkring sykefraværsforløp og teste ut en ny metode 

for oppfølging der formålet er å tilby bedre og mer koordinerte tjenester.  

Vi ønsker å kartlegge sykmeldtes utfordringer og skreddersy et behandlingsforløp gjennom tidlig 

ekspertbistand. Vi vil også intervjue sykemeldte, NAV veiledere, fastleger og spesialister for å få fram hva som 

oppleves problematisk og hva som fungerer godt.  

Opplysningene vi får i prosjektet skal analyseres av forskere ved St. Olavs hospital og NTNU. Deler av 

prosjektet inngår også i masteroppgave ved NTNU. 

HVEM ER ANSVARLIG FOR FORSKNINGSPROSJEKTET  

St. Olavs hospital er ansvarlig for prosjektet. SINTEF Digital er ansvarlig for behandling av lydfiler fra intervju. 

Studien gjøres i samarbeid med NTNU og er finansiert av NAV. 

HVORFOR FÅR DU SPØRSMÅL OM Å DELTA?  

Du er valgt ut til å delta i prosjektet siden du har vært sykmeldt i mer enn 11 uker med en diagnose som vi tror 

kan passe for denne typen oppfølging. Det er NAV som har identifisert at du kan være aktuell deltaker i 

studien, men studien ledes og utføres av FoU enhet for Helse og Arbeid i Midt-Norge ved St.Olavs Hospital.  

HVA INNEBÆRER DET FOR DEG Å DELTA ? 

Du vil bli bedt om å svare på et elektroniske spørreskjema og det vil deretter foretas en trekning av om du 

kommer i en gruppe som følges opp med telefonintervju og tilbud om et digitalt ekspert-team, eller om du vil 

få vanlig oppfølging. Spørreskjema kan ta inntil 30 minutter å fylle ut. Dersom du havner i gruppen som får 

tilbud om å følges opp av digitalt ekspert-team vil du først bli oppringt av en av våre forskere for et 

telefonintervju som vil bli tatt opp på lydbånd. Det er satt av inntil 1 time for telefonintervjuet. Det digitale-

ekspertteamet settes sammen på bakgrunn av opplysninger i spørreskjema og intervjuet med deg. Du vil 

deretter få tilbud om et video-møte der du vil møte 1-5 fagpersoner som har kompetanse som er relevant for 

deg. I dette møtet kan du få råd om hvilke tiltak som finnes i din region og som kan være aktuelle for deg 

videre. Du bestemmer selv hva du vil gjøre med disse rådene. Fagpersonene i ekspert-teamet kan være 
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behandlere du har vært i kontakt med tidligere (som fastlege og NAV veileder) eller spesialister i fagfelt 

relevant for din sykmeldingsårsak. 

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. I tillegg til informasjonen som samles inn i 

spørreskjema og intervju ber vi om samtykke til å innhente sykefraværsdata fra NAV for å vurdere effekten av 

tilbudet.  

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 din behandling eller ditt forløp i NAV hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. 

Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er 

anonymisert.  

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte overlege Gunn Hege 

Marchand ved Tverrfaglig poliklinikk rygg-nakke-skulder, St. Olavs hospital på telefonnummer 72822337, e-

postadresse: gunn.hege.marchand@ntnu.no.  

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. 

Spørreskjema er laget i godkjente sikre løsninger og oppbevares på sikre områder på St. Olavs hospital. Navnet 

ditt og andre kontaktopplysninger erstattes med en kode som lagres på en egen navneliste adskilt fra øvrige 

data. Lydopptakene vil bli skrevet ordrett ned av ansatte ved forskningsinstitusjonen og alle navn, 

fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger fjernes for å sikre anonymitet. Disse 

anonymiserte intervjuene vil så bearbeides av forskerne i prosjektgruppen. Lydopptak vil deretter slettes. En 

kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektleder og en 

forskningskoordinator ved NAV som har tilgang til denne listen og den oppbevares nedlåst slik at ikke 

uvedkommende får adgang til den. 

Alt som eventuelt blir publisert fra denne studien vil være anonymisert. 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG  NÅR VI AVSLUTTER FORSKNINGSPROSJEKTET?   

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er ved utgangen av 2022. 

Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra Datatilsynet og andre 

relevante myndigheter.  

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. 
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MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Ved å bidra med din informasjon om sykefraværsforløp vil du hjelpe oss å få et mer komplett bilde av hva som 

er utfordringene og styrkene i dagens oppfølging. Det vil ikke ha noen konsekvenser for deg og din 

behandling/ditt arbeid utover at du må sette av litt tid til dette. All planlagt behandling skal gå som normalt. 

Dersom du havner i gruppa som følges opp av digitalt ekspert-team vil du få mer informasjon om hvilke tilbud 

som kan være aktuelle for deg og hva disse tilbudene innebærer. Du vil få en skriftlig oppsummering av rådene 

fra ekspert-teamet som du kan velge å ta med til for eksempel fastlege, NAV veileder eller arbeidsgiver. 

Rådene sendes ikke til noen andre enn deg.  

HVA GIR OSS RETT TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER OM DEG?  

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra St. Olavs hospital 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: 

• Overlege Gunn Hege Marchand ved Tverrfaglig poliklinikk rygg-nakke-skulder, St. Olavs hospital på 

telefonnummer 72822337, e-postadresse: gunn.hege.marchand@ntnu.no. 

• Vårt personvernombud: Sevian Stenvig, personvernombudet@stolav.no 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 
21 17. 

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. 

ØKONOMI  

Prosjektet er finansiert av NAVs FoU avdeling. Midlene finansierer forskerstillinger knyttet til prosjektet, 

reiseutgifter til foredragsholdere og frikjøp av andre aktører som må ta fri fra sitt vanlige arbeid for å bidra 

med sine erfaringer 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Gunn Hege Marchand 
Prosjektansvarlig  
(Forsker) 
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Samtykkeerklæring  

 

 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «SAMSNAKK - en ny samhandlingsmodell for helse og 
arbeid hos sykemeldte/AAP mottakere», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 

 Å delta ved å fylle ut elektronisk spørreskjema 
 Å delta i individuelt telefon/video intervju 
 Observasjon av videomøte med ekspert-teamet 
 Fokusgruppeintervju i etterkant av videomøtet 
 At det innhentes registerdata fra NAV  

 
 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 31. desember 2022 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 

 


