
Deltakelse i forskningsprosjektet:   
  

Evaluering av volds- og overgrepslinjen  
  

   
Har du vært i kontakt med volds- og overgrepslinjen? Da vil vi gjerne høre mer om dine erfaringer.  
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt som skal evaluere og videreutvikle 
Volds- og overgrepslinjen (VO-linjen).  
 
I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for 
deg.  
 

 
Formål 
VO-linjen 116 006 er en nasjonal hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære 
relasjoner. I 2021-2022 evaluerer Nordlandsforskning VO-linjen. Dette er et forskningsprosjekt. 
Funnene fra studien skal munne ut i en prosjektrapport, og vil også kunne anvendes i vitenskapelige 
publikasjoner og presentasjoner. Fullstendig anonymisert informasjon og data fra prosjektet vil vi 
også kunne benytte i undervisning og studentoppgaver på bachelor- og masternivå. 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Nordlandsforskning (NF) er ansvarlig for undersøkelsen og har behandlingsansvar. Forskergruppen 
hos NF består av Fredrik Langeland, Trond Bliksvær og Nezihat Bakar. Det er Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir) som har bestilt forskningsprosjektet.  
   
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Vi sender denne henvendelsen til deg fordi du er bruker av VO-linjen. Vi planlegger å intervjue 
totalt 5-10 brukere av tjenesten.   
    
Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du blir intervjuet av en av 
prosjektmedarbeiderne. Intervjuet kan gjennomføres der det måtte passe for deg, for eksempel på et 
møterom i et leid lokale eller liknende. Det er også mulig å gjøre digitale intervjuer. Intervjuet vil ta 
ca. 1-1,5 timer. Det tas lydopptak og notater fra intervjuet.  
 
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, inklusive 
kontaktopplysningene. 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 bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
 
Det er kun prosjektmedarbeidere som vil ha tilgang til data, det vil si prosjektansvarlige ved 
Nordlandsforskning. Datamaterialet blir lagret på en sikker server, og data vil også bli analysert 
gjennom denne serveren. 



 
Ingen deltakere vil kunne gjenkjennes i publikasjoner. Opplysninger som publiseres, vil være felles- 
informasjon om deltakerne.  
 
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 15.06.2023. Lydopptakene fra samtalene vil da slettes.  
 
   
Dine rettigheter   
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du videre 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.   
 
Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter er det enkleste å ta kontakt med prosjektleder Fredrik 
Langeland, på epost: fla@nforsk.no eller telefon: 976 40 904  
 
   
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?   
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.   
 
På oppdrag fra Nordlandsforskning 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:   

• Prosjektleder Fredrik Langeland, på epost: fla@nforsk.no eller telefon: 976 40 904  
• Administrerende direktør for Nordlandsforskning Iselin Marstrander (som også er vårt 

personvernombud), på epost: ima@nforsk.no eller telefon: 75 41 18 45.    
   
Med vennlig hilsen,   
 
Fredrik Langeland,  
Prosjektansvarlig   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Samtykkeerklæring    
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet: Evaluering av Volds- og overgrepslinjen, og 
har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til å delta i et personlig forskningsintervju   
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, 15/06 2023.  
   
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
(Signert av prosjektdeltaker, dato)   
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