
Datainnsamlingsprosedyre 
REACT-NOR forskningsprosjektet 
REACT-NOR Avstandsoppfølging av pårørende til pasienter med psykose under koronakrisen.  
 

Invitasjon av veiledere til å delta i forskningsprosjektet 
 
Informasjon og kopi av samtykkeskriv ligger på prosjektets nettside om du vil vite mer.  
 
Veiledere i REACT-NOR spørres i forbindelse med opplæringen om de er interessert i å delta i 
forskningsprosjektet. Veiledere som ikke ønsker å delta, skal følge veiledningen uavhengig av dette, 
og kan delta senere om de skifter mening. Navn på veiledere som sier ja til å delta noteres av Inger 
Stølan Hymer og Marit Holter, og dette videreformidles til forskningskoordinator Siri Sæland. Alle 
deltakere på opplæringen som har sagt ja til å delta i forskningsprosjektet får tilsendt epost med link 
til et digitalt samtykke til utfylling via BANKID og som lagres i Tjeneste for sensitive data (TSD).  
 
Ansvar: Forskningskoordinator i samarbeid med prosjektansvarlig.  
 
Oppstart veildere: 
Epost sendes til veiledere som har samtykket til å delta i forskningsprosjektet med  
 

- Lenke til samtykke sendes på mail til veiledere som vil delta.  
 
Veiledere mottar oppdateringer fra prosjektet og påminning/oppfordring til rekruttering av pårørende 
underveis i prosjektet. Oppdateringer vil komme i nyhetsbrevet til TIPS Sør-Øst. Alle veiledere bør 
oppfordres til å abonnere på dette.  
 
Forskningskoordinator oppdaterer liste i TSD/Medinsight hvor navn på veileder og avidentifisert 
idnr. 
 
Ansvar: Forskningskoordinator sikrer gjennomføring og prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig 
sørger for oppdatering. 
 
Avslutning veiledere våren 2021:  
Alle forskningsveiledere mottar epost med link til nettskjema for veiledere til utfylling. Vennlig 
påminnelse etter behov.  
 
Kvalitative intervjuer våren 2021:  
Invitasjoner til intervju sendes til et utvalg av veiledere. 
 
Ansvar: Prosjektansvarlig 
 

Invitasjon av pårørende til å delta i forskningsprosjektet:  
Veileder informerer om at REACT-NOR tilbys som en del av et forskningsprosjekt. Det understrekes 
overfor pårørende at tilbudet om REACT-NOR gis uavhengig av om de sier ja eller nei til å delta i 
forskningsprosjektet. Samtykkeskrivet gir informasjon om hva deltakelse innebærer, kopi av dette 
ligger på hjemmesiden.  



 
Veileder noterer navn og epost til pårørende (en eller flere) som sier ja til å delta i REACT-NOR 
forskningsprosjektet og sender opplysningene til forskningskoordinator (Siri) med følgende påskrift: 
 
«Videresender mailadressen og navn etter samtykke fra Kari Nordmann», med fullt navn og e-post 
adr. til Kari Nordmann. Skriv kun ordet «E-post» i emnefeltet. 
 
NB! Ikke bruk ordene REACT-NOR eller pårørende i emnefeltet 
 
Kari Normann får så en epost fra forskningskoordinator (med blindkopi til veileder) som inneholder 
lenken til elektronisk samtykkeskjema og spørreskjemaet. Kari Normann må trykke på lenken og 
logge på med bank-id. 

 
Oppstart pårørende: 
 
Epost sendes til pårørende som har samtykket til å delta i forskningsprosjektet med  
 

- Samtykkeskriv og oppstartsspørsmål blir sendt som en lenke i epost fra forskningskoordinator 
til pårørende. 

 
 
Ansvar: Veileder 
 
Avidentifisert idnr. for pårørende genereres automatisk i TSD.   
 
Forskningskoordinator oppdaterer liste i TSD/Medinsight som kobler navn til idnr. Liste med idnr., 
dato for samtykke, dato for innsendt spørreskjema før og dato for spørreskjema etter. 
 
Ansvar: Forskningskoordinator i samarbeid med prosjektansvarlig 
 
Avslutning pårørende (4 måneder):  
Forskningskoordinator kontakter veileder for å undersøke om oppfølgingsperioden er avsluttet eller 
er forsinket. Epost med link til etterundersøkelsen sendes ut til pårørende etter siste veiledning. Hvis 
svar ikke har innkommet innen forventet tid sendes en vennlig påminnelse.  
 
Ansvar: Forskningskoordinator 
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