
   

 

Vil du delta i nasjonal spørreundersøkelse 
om faglig trening i hverdagen? 

 
Spørreundersøkelsen er en del av en studie som har som 
mål å finne ut: 
« Hvordan kan man skape en kultur for faglig trening og 
oppdatering i ambulansetjenesten?» 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å finne ut hvordan man 
kan skape en treningskultur og læringskultur i ambulansetjenesten som sikrer at ambulansepersonellet 
til enhver tid er faglig oppdatert og i stand til å møte de utfordringene jobben bringer.  
 
I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 
Formål 
Formålet med studien er å finne ut hva som skal til for å skape en kultur for faglig trening. Er det 
mulig å lage en oppskrift for hvordan man skaper en god treningskultur? Studien består av to deler; 
Fokusgruppeintervju og denne spørreundersøkelsen hvor skal vi gjøre en kartlegge av faglig trening i 
hverdagen i ambulansetjenestene i Norge. Vi ønsker å finne ut om det er tid til å drive med faglig 
oppdatering, hvor mye det trenes og motivasjon for å drive med faglig trening. I tillegg ønsker vi å 
finne ut om dere oppfatter at det er god treningskultur der dere jobber.  
 
Studien gjøres i forbindelse med masteroppgave (Master i Prehospital Critical Care ved Universitetet 
i Stavanger). Når masteroppgaven er ferdig sensurert er planen å publisere resultatene, enten som 
artikkel i et tidsskrift eller at selve oppgaven publiseres som den er. 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Universitetet i Stavanger er ansvarlig for prosjektet. 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Spørreundersøkelsen sendes ut til alle som jobber på ambulanse. Spørreundersøkelsen sendes ut via 
faglig ledelse i ambulanseavdelingene i helseforetakene. Det er bare de som jobber på ambulanse som 
fast ansatt eller vikar som skal svare på undersøkelsen. Dersom du ikke arbeider på ambulanse skal 
du ikke svare på spørreundersøkelsen. 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Å delta i undersøkelsen innebærer å svare på et elektronisk spørreskjema med 30 spørsmål. Det tar 
ca. 5-10 minutter å besvare undersøkelsen.  
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Svarene du gir blir anonymisert, og det blir ikke lagret noen 
personlige opplysninger.  
 
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. 



   

 

• Det er bare personer knyttet til dette mastergradsprosjektet ved Universitetet i Stavanger som 
vil ha tilgang til din besvarelse. Det vil si student, veileder, sensorer og eventuelt annen forsker 
som skal verifisere data i forbindelse med publisering av funnene fra undersøkelsen. 

• Besvarelsen din blir anonymisert ved lagring, det vil si at når du leverer besvarelsen vil 
spørreskjematjenesten ServeyXact anonymisere besvarelsen før den lagres.  

 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2020. Alle data i prosjektet skal være anonyme. 
 
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 du gir oss basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra Universitetet i Stavanger 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: 

• Universitetet i Stavanger  ved student Johannes Strand, epost: johannesstrand@me.com eller 
veileder: Unn Sollid Manskow, epost: unn.sollid.manskow@ehealthresearch.no  

• Vårt personvernombud: personvernombud@uis.no  
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Unn Sollid Manskow    Johannes Strand 
Prosjektansvarlig   Student 
veileder 
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