Vil du delta i forskningsprosjektet
”Ungdommers opplevelser av å leve med ADHD/ADD”?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få en bedre
forståelse av hvordan det er for ungdom i Midt-Norge å leve med en ADHD/ADD-diagnose.
Vi ønsker å snakke med deg mellom 16 og 23 år som har blitt diagnostisert med
ADHD/ADD.
Formål
Hensikten med undesøkelsen er å få en bedre forståelse av hvordan det er å leve med
ADHD/ADD. Hvordan er hverdagslivet med diagnosen? Hvilke utfordringer er mest
fremtredende sett fra ungdommenes eget perspektiv og hvilke ressurser fins tilgjengelig for
ungdom for å møte disse utfordringene? Dette er temaer vi ønsker å undersøke ved å snakke
om hverdagen med ungdom som har en ADHD/ADD-diagnosen.
Forskningen er en del av hovedoppgaven til psykologstudentene Vibeke Jess Iversen og
Yvonne A. S. Thomassen ved Institutt for psykologi ved NTNU. Hovedveileder for prosjektet
er førsteamanuensis Berit Overå Johannesen.
Hva innebærer det for deg å delta?
I prosjektet vil vi gjennomføre både gruppesamtaler og personlige intervjuer. Alle som deltar
på gruppesamtaler vil få anledning til å delta på personlig intervju hvis de ønsker det.
For deg som ønsker å delta på gruppesamtaler:
Gruppesamtalene vil ledes av Yvonne og Vibeke. Det vil være fokus på temaer knyttet til
hverdagen, slik som vennskap, kjæresteforhold, familie og fritid. Vi vil servere noe mat og
drikke. Samtalen vil vare i inntil to timer, inkludert en pause.
For deg som ønsker å delta på personlig intervju:
Personlig intervju vil vare i inntil en time. Du vil snakke med enten Yvonne og/eller Vibeke
om hva du typisk gjør på en vanlig hverdag.
Under personlig intervju og gruppesamtaler vil det bli tatt lydopptak.
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
Opplysningene fra intervjuer og gruppesamtaler vil bare bli brukt til de formål som vi har
fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med
personvernregelverket og det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner når vi
publiserer resultater fra prosjektet. I løpet av prosjektet vil det bare være psykologstudentene
Vibeke Jess Iversen og Yvonne A. S. Thomassen, samt veileder Berit Overå Johannesen som
har tilgang til opplysningene. Vi har alle taushetsplikt. Navnet og kontaktopplysningene dine

vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Lydopptakene
blir lagret på en kryptert minnepenn og slettet når prosjektet er ferdig.
Prosjektet skal etter planen avsluttes 20. desember 2019.
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.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
NTNU- Norges tekniske-naturvitenskapelig universitet er ansvarlig for prosjektet.
På oppdrag fra NTNU 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:
• Psykologstudent Vibeke Jess Iversen, på e-post: vibeke.jess.iversen@gmail.com eller
på telefon.: 97 59 02 56
• Psykologstudent Yvonne A. S. Thomassen, på e-post: yvonneat@ntnu.no eller
telefon.: 97 11 34 64
• Førsteamanuensis: Berit Overå Johannesen på e-post: berit.johannesen@ntnu.no
• Vårt personvernombud: Thomas Helgesen på e-post: personvernombud@ntnu.no
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost: personverntjenester@nsd.no
eller telefon: 55 58 21 17.

Dersom du ønsker å delta kan du kontakte Yvonne A. S. Thomassen på e-post:
yvonneat@ntnu.no eller på tlf.: 97 11 34 64, eller du kan kontakte Vibeke Jess Iversen på epost: vibeke.jess.iversen@gmail.com eller på tlf.: 97 59 02 56.
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Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Ungdommers opplevelser av å leve med
ADHD/ADD, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
 å delta på personlig intervju
 å delta på gruppeintervju
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 20.
desember 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

