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Vil du delta i forskningsprosjektet 

Barnekreftoverleveres egne opplevelser i skolesammenheng- å leve med kronisk 

fatigue 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å 

belyse kunnskapen om hvordan barnekreftoverlevere med seneffekten kronisk fatigue, har opplevd å 

bli ivaretatt i skolesammenheng etter avsluttet behandlingsforløp. I dette skrivet gir jeg deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

 

Etter en tøff kreftbehandling kan det være vanskelig å komme tilbake på skolen. Det å skulle tilpasse 

seg det «normale» skolelivet igjen så godt som mulig, kan være utfordrende. For barnekreftoverlevere 

med kronisk fatigue, kan det være ekstra vanskelig å vende tilbake til skolen, med tanke på den 

forståelsen og kunnskapen skolen har på denne seneffekten som også kan oppstå etter at 

behandlingsforløpet er avsluttet. Vi vet ikke så mye om hvordan barnekreftoverlevere selv, med denne 

utfordringen har erfaring med å bli ivaretatt i skolen. På bakgrunn av overnevnte ønsker jeg å 

undersøke hvordan barnekreftoverlevere med kronisk fatigue har opplevd å bli ivaretatt i 

skolesammenheng.     

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Prosjektet er en masterstudie ved Institutt for Spesialpedagogikk- Universitetet i Oslo, som også er 

ansvarlig for forskningsprosjektet.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

 

Du har fått informasjon om denne studien fordi du er medlem av Barnekreftforeningen og er 18 år 

eller eldre. Studien vil begrense seg til 3-5 informanter. Det samarbeides med organisasjonen 

Barnekreftforeningen for å innhente informanter til studien.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du er interessert i å delta i studien ønsker jeg at du stiller til intervju. Du vil bli intervjuet om dine 

erfaringer og opplevelser med kronisk fatigue i skolesammenheng. Intervjuet vil vare i ca. 1 time. Som 

informant vil du bli bedt om å svare på spørsmål knyttet til opplevelser og erfaringer med skolen etter 

behandlingsforløpet. Du vil ikke få direkte spørsmål som omhandler detaljer om behandling og 
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medisinske opplysninger. Intervjuet blir gjennomført enten fysisk eller digitalt. Det vil bli tatt notater 

underveis og lydopptak blir benyttet under intervjuet. Dette blir senere transkribert og analysert.  

   

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 deg om du ikke vil delta eller velger å trekke deg. Dersom du ønsker å delta 

ta kontakt med Hanne Salbubæk Følling på e-post hannesfo@student.uv.uio.no, slik at vi kan avtale 

tidspunkt for intervju.  

 

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. I prosessen er det kun 

undertegnede og prosjektansvarlig som har tilgang til personopplysninger som inneholder navn og e-

post, eventuelt telefonnummer om det er behov for det. Navn og kontaktopplysningene dine vil 

erstattes med en kode som blir adskilt fra øvrige data. Informasjonen fra deg som informant vil bli 

anonymisert og derfor er det ikke mulig å bli direkte gjenkjent i publikasjonen. Informasjonen vil bli 

behandlet i Universitetet i Oslo sine tjenester for sensitive data (TSD). Lydopptak via UiO sin 

diktafonapp, opplysninger som blir innsamlet og transkribering av intervjuet, blir slettet så snart 

studiet er ferdig i juni 2022. Studien er meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD).  

 

Hvem kan delta i studien?  

 

Aktuelle informanter for studien er om du har:  

- fylt 18 år eller eldre 

- opplevd kreftsykdom i barneskolealder 

- opplevd seneffekten kronisk fatigue  

- erfaringer med skolesystemet etter behandlingsforløpet er avsluttet  

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for 

forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  
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Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

• innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene 

• å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende  

• å få slettet personopplysninger om deg  

• å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger 

 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta 

kontakt med: 

Meg:  

Hanne Salbubæk Følling  

Masterstudent i fordypningen psykososiale vansker ved Institutt for Spesialpedagogikk  

Universitetet i Oslo 

Telefon: 90259019  

E-post: hannesfo@student.uv.uio.no  

 

Eller prosjektansvarlig:  

Gunnar Bjørnebekk, Professor  

Universitetet i Oslo  

Telefon: 22858067  

E-post: gunnar.bjornebekk@isp.uio.no   

 

Vårt personvernombud: Roger Markgraf- Bye. E-post: personvernombud@uio.no  

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: 53 21 15 00. 

 

Med vennlig hilsen 

 Hanne Salbubæk Følling 

 (Masterstudent) 
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