
Vil du delta i forskningsprosjektet   

 ” Samfunnsdeltakelse for døve kvinner – Norge og India”?   

   

Formål med prosjektet   

Forskningsprosjektet har som formål å undersøke hva som påvirker døve kvinners deltakelse 

i arbeidslivet og hvilke muligheter døve kvinner har i arbeidslivet. Prosjektet er del av en 

doktorgrad ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU.  

Prosjektet ønsker å finne ut mer om døve kvinners situasjon når det gjelder arbeidslivet i to 

land som er svært ulike. Da kan vi finne ut mer om likheter og forskjeller i situasjonen til 

døve kvinner i Norge og India, og hvilke støtteformer som bidrar til samfunnsdeltakelse i 

arbeidslivet.   

  

Deltagelse i prosjektet   

Vi inviterer døve kvinner mellom 25 og 60 år til å svare på det vedlagte spørreskjemaet.   

   

I tillegg til spørreskjema ønsker vi å invitere noen til et oppfølgingsintervju for å utdype det 

vi får av svar på skjema. Er du interessert, kan du krysse av for dette på siste siden i dette 

skrivet. Intervjuet tar ca. 1 til 2 timer å gjennomføre.    

   

Rekruttering   

Du får dette brevet fordi du er medlem av Norges Døveforbund, og de sender invitasjon til 

kvinnelige medlemmer som er mellom 25 og 60 år om å delta i dette prosjektet. 

I tillegg forsøker vi å rekruttere kvinner til å delta via sosiale medier. Norges Døveforbund vil 

ikke kjenne til identiteten til de som svarer på undersøkelsen, og forskerne vil kun vite hvem 

som svarer når de har svart på undersøkelsen.   
  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?   

Institutt for sosialt arbeid ved NTNU er ansvarlig for prosjektet, ved veileder Marianne 

Hedlund og biveileder Anne Moe. PhD-stipendiat Rannveig Frøseth Sinkaberg vil utføre 

undersøkelsen. 
  

Hva innebærer det for deg å delta?   

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema. Det vil ta deg 

ca. 20 minutter. Spørreskjemaet inneholder spørsmål blant annet om hva du gjør, og hvordan 

du opplever å være i jobb eller ikke. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk i 

anonymisert form.    

   

Dersom du i tillegg sier deg villig til å delta på intervju, tar du kontakt med Rannveig Frøseth 

Sinkaberg for å avtale nærmere angående sted og tid for intervju. E-post adressen er 

rannveig.f.sinkaberg@ntnu.no eller sms på mobilnummer 95263939. Intervjuet vil ta ca.1 

til 2 timer å gjennomføre. For å gi samtykke til å delta på intervju, krysser du av på siste siden 

på dette skrivet og fyller ut kontaktinformasjon. All informasjon du gir vil være bundet 

av lovpålagt taushetsplikt. Det vil si at det kun er forskere som vil få tilgang til personlige 

opplysninger, og dette vil ikke bli formidlet videre til andre.   

Hvis du tillater det, vil videoopptak i intervjuet bli benyttet. Opptaket vil bli transkribert 

(skrevet ned i skrift) i anonymisert form. Videoopptak er et nyttig hjelpemiddel for å få 

opplysningene riktig nedskrevet, men opptaket vil bli destruert (slettet) med en 

gang intervjuet er transkribert.    
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Hvis du ikke ønsker videoopptak av samtalen er det helt greit. Da brukes notater fra samtalen 

istedenfor, notatene blir gjort av den som intervjuer deg. Disse notatene bli destruert når 

transkriberingen er ferdig.  

   

Det er frivillig å delta   

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

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 vil bruke opplysningene om deg bare til formålene vi har fortalt om i dette skrivet.    

Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er 

bare veilederne Marianne Hedlund, Anne Moe og doktorgradsstipendiat Rannveig Frøseth 

Sinkaberg som vil ha tilgang til personopplysninger du gir i prosjektet. Vi jobber alle ved 

institutt for sosialt arbeid NTNU.   

   

Navn og kontaktopplysninger i prosjektet vil bli erstattet med en kode som lagres på egen 

navneliste som vil bli lagret adskilt nedlåst i låsbart skap. Datamaterialet vil bli lagret på 

forskningsserver som er sikret med kode og tilgangsbegrensninger.    

I publisering av resultater av forskningen, vil opplysninger være anonymisert. Navn og 

gjenkjennelige kjennetegn vil bli omskrevet slik at du som deltager ikke skal kunne bli 

gjenkjent.    

   

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?   

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1.oktober 2022.    

Da vil alle personopplysninger og videoopptak bli destruert.   

   

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.   

   

Prosjektet er meldt inn til og godkjent av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, og de 

har 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:   

• Institutt for sosialt arbeid, NTNU ved   

Marianne Hedlund, e-post: marianne.hedlund@ntnu.no ,  

Mobilnummer 412 70 975  eller 
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Anne Moe, e-post: anne.moe@ntnu.no  

Mobilnummer 913 09 311 eller 

Rannveig Frøseth Sinkaberg, e-post: rannveig.f.sinkaberg@ntnu.no,   

SMS på 952 63 939.   

• Vårt personvernombud: Thomas Helgesen, NTNU,   

på e-post: thomas.helgesen@ntnu.no eller mobilnummer 930 79 038.   

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS,   

på e-post personverntjenester@nsd.no eller telefon 55 58 21 17.   

   

   

Med vennlig hilsen   

Sign.    Sign. 

Marianne Hedlund  Anne Moe     

Prosjektansvarlig/veileder  Prosjektansvarlig/veileder 

 

 

Sign. 

Rannveig Frøseth Sinkaberg 

PhD-stipendiat 

 

   

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

   

Samtykkeerklæring    

   

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Samfunnsdeltakelse for døve kvinner – 

Norge og India», 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 innen 01.10.2022   
   

   

   

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato)   
  

 

Navn og adresse:  

 

 

mailto:anne.moe@ntnu.no
mailto:anne.moe@ntnu.no
mailto:rannveig.f.sinkaberg@ntnu.no
mailto:rannveig.f.sinkaberg@ntnu.no
mailto:thomas.helgesen@ntnu.no
mailto:thomas.helgesen@ntnu.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
mailto:personverntjenester@nsd.no

