
   

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ” Drukningsulykker - en kvalitativ studie av erfaringer og 

opplevelser hos voksne overlevende i ikke-fatale drukningsulykker 

i Norge i tidsperioden 2016-2019”? 
 

 

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

av drukningsulykker som kan brukes i drukningsforebyggende arbeid. I dette skrivet gir vi deg 

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

 

 

Formål 

Formålet til denne studien er å undersøke erfaringer og opplevelser knyttet til drukningsulykker. 

Kartlegging av ikke-fatale drukningsulykker, ved å løfte frem de overlevende sine opplevelser, 

erfaringer og kunnskap, kan medføre et viktig bidrag til det systematiske drukningsforebyggende 

arbeidet i Norge.  

 

Hvordan opplever og erfarer individer ikke-fatale drukningsulykker? 

a) Hvordan beskriver individer som har opplevd å nesten drukne de omstendigheter som ledet 

frem til ulykken og omstendighetene underveis i ulykken? 

b) Hvordan oppfattet og håndterte individet situasjonen? 

c) I hvilken grad rapporter overlevende av ikke-fatale drukningsulykke risikovurderinger i forkant 

eller underveis av ulykken. 

d) Hvordan oppfatter overlevende av drukningsulykker sin egen kompetanse og ferdigheter 

knyttet til vann? 

Dette er en masteroppgave på 30 studiepoeng ved Institutt for folkehelsevitenskap, Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås i Akershus. Masteroppgaven vil avsluttes og presenteres 

i juni 2020 ved NMBU, artikkel vil bli skrevet og forsøkt publisert i aktuelt tidsskrift innen desember 

2020.  

 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Norges miljø- og bioteknologiske universitet ved veileder Sheri Lee Bastien er ansvarlig for prosjektet.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du har opplevd og overlevd en utendørs drukningsulykke i Norge, som skjedde i tidsrommet 2016 – 

2019. Du er bosatt i Norge nå. Du snakker og forstår norsk. Du var over 18 år da ulykken skjedde. 

 

Redningsselskapet bistår i rekruttering av informanter til denne studien. Redningsselskapets rolle er å 

informere om studien og oppfordre interesserte til å delta. Redningsselskapet videreformidler 

informasjonsskriv og samtykkeerklæring, samt kontaktinformasjon for påmelding.  

 

Du som deltaker tar direkte kontakt med masterstudent for å delta i studien. Det vil bli valgt ut 5-12 

personer av de interesserte til deltakelse i prosjektet. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

En telefonsamtale for å være trygg på at du er kjent med innholdet i informasjonsskrivet. Sted for 

intervju vil være et nøytralt sted hvor andre personer ikke kan overhøre samtalen, spesifikt sted vil bli 



   

nærmere avtalt med deg, alternativt blir intervjuet per telefon. Tidspunkt for intervju blir i 

januar/februar 2020, dato og klokkeslett avtales nærmere med deg. 

 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det: 

• Et intervju som vil ta cirka 1 time, maksimalt 2 timer.  

• Utskrift av intervju eller transkribering blir sendt over til deg for eventuelle korrigeringer samt 

godkjenning.  

• Til slutt en avsluttende telefonsamtale for å samle eventuelle løse tråder eller korrigering av 

materialet. 

 

Det vil bli gjort lydopptak fra intervjuet. Lydopptak vil ikke være tilgjengelig for andre enn veileder 

og masterstudent. Lydfiler vil være sikkert lagret og opptaksutstyr innelåst. Så snart intervju er 

transkribert blir lydfiler slettet. Det vil bli tatt notater ved bruk av penn og papir underveis i intervjuet. 

Disse notatene vil bli innelåst. Disse blir makulert så snart intervju er transkribert.   

 

Det kan være risiko for skadevirkninger, uro eller psykisk ubehag ved å snakke om ulykken. Du kan 

bli klar over nye sider ved ulykken ved å snakke om den og du kan komme til å huske noe du kanskje 

ellers ville ønsket å la forbli glemt. Det er risiko for at du kan komme til å reagere på tolkninger av 

datamaterialet. Hvis du har behov for profesjonell hjelp, vil du få informasjon og veiledning til 

hvordan helsetjeneste kan kontaktes. 

 

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. Du kan velge å la 

være å svare på enkeltspørsmål uten å oppgi noen grunn. 

 

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. 

 

• Du som deltaker skal ikke bli gjenkjent i publikasjoner. 

• Ingen uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, det er kun masterstudent, 

veileder og Redningsselskapet som vil ha kjennskap til dine personopplysninger.  

• Personopplysninger innebærer navn, kontaktinformasjon, lydopptak. 

• Navn og kontaktopplysninger vil bli erstattet med en kode som lagres på egen navneliste 

adskilt fra øvrige data.  

• Bakgrunnsinformasjon om deg vil ikke forekomme i publikasjon utover informasjon om kjønn, 

alderskategori (18-25, 26-40, 41-60, 61-), og svømmeferdighet (kan svømme /kan ikke 

svømme), 

• Bakgrunnsinformasjon om ulykken som vil forekomme i publikasjon, blant annet hvor lenge 

du var i vannet (sekunder, minutter eller lengre tid), utløsende årsak 

(dykking/seilbrett/rafting/kano/kajakk, fall, bading, fritidsbåt, is), og type vannlandskap 

ulykken skjedde i (is, elv, innsjø, åpent hav, fjord). 

• Bakgrunnsinformasjon om deg som kan føre til gjenkjennelse som framkommer i lydopptaket 

vil bli omskrevet eller fjernet i transkriberingen, det innebærer at alle faktiske stedsnavn vil bli 

byttet ut med fiktive stedsnavn. 

• Lydopptak slettes etter transkribering. 

• Intervjuteksten fra hver enkelt samtale vil bli inndelt etter noen felles aktuelle temakategorier, 

intervjutekstene fra alle intervjuene vil deretter bli sortert på disse felles temaene.  



   

• Anonymisert datamaterialet vil lagres på NMBUs egen server, dette innebærer blant annet dete 

transkriberte intervjuet. 

• Eventuelle lokale lydfiler og papirnotater fra intervju vil være innelåst og utilgjengelig for 

andre, det vil ikke bli oppbevart lengre enn nødvendig og makuleres senest 30.juni 2020. 

• Det er masterstudent som skal samle inn, bearbeide, lagre data.  

 

 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Masteroppgaven leveres skriftlig15.mai 2020, og den blir forsvart muntlig i juni 2020. 

Personopplysninger, lydopptak og notater fra intervjuet slettes/makuleres senest innen 30.juni 2020. 

Datamaterialet vil fra senest 30.juni 2020 være anonymisert og arkivert etter NMBU sine 

retningslinjer. Du vil ikke kunne gjenkjennes i arkivert datamaterialet eller i publikasjon. Fordi vi 

ønsker å skrive en forskningsartikkel på bakgrunn av masteroppgaven vil prosjektet som helhet 

avsluttes noe senere.   

 

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. 

 

På oppdrag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 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: 

• Masterstudent Mie Kolvik Iversen, på epost (mie.kolvik.iversen@nmbu.no) eller mobil: 976 

42 256. 

• Veileder/prosjektansvarlig Sheri Lee Bastien, på epost (sheri.lee.bastien@nmbu.no), eller 

telefon: 67 23 12 01. 

• Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ved Jan Olav Arflot, epost 

(jan.olav.aarflot@nmbu.no) eller mobil: 906 36 301. 

• Vårt personvernombud: Hanne Pernille Gulbrandsen (Deloitte), på 

epost Personvernombud@nmbu.no eller mobil: 402 81 558. 

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

telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Sheri Lee Bastien     Mie Kolvik Iversen 

(Veileder/prosjektansvarlig)                           (Masterstudent) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet” Drukningsulykker - en kvalitativ studie av 

erfaringer og opplevelser hos voksne overlevende i ikke-fatale drukningsulykker i Norge i tidsperioden 

2016-2019”, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju 

 at det benyttes lydopptak i intervjuet 

 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet 30.06.2020. 
 

 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 


