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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt
Dette er en spørreundersøkelse blant bybefolkning som opprinnelig kommer fra distriktskommuner i Nord Norge
med samisk og norsk bosetning. Hensikten med undersøkelsen er å finne svar på flere spørsmål som;
Hva er årsaken til at noen flytter fra distriktet og bosetter seg i by? Er det store forskjeller mellom grupper i forhold
til levekår og sykdommer? Hvordan beholder utflyttere kontakt med sin hjemkommune?

Fra bygd til by- En undersøkelse om helse, levekår og tilhørighet
Bakgrunn og hensikt
Senter for samisk helseforskning ved UiT, Norges arktiske universitet, starter en forskningsstudie for å få mer
kunnskap om årsak til at befolkning flytter fra distrikt til byer. Studien vil bidra til kunnskap om helse, sykdom og
levekår for bybefolkning med røtter i distrikts Nord Norge. Kunnskapen fra denne undersøkelsen vil gi kommuner og
statlige institusjoner kunnskap om flyttemotiver, levekår og kulturtilhørighet for bybefolkning med samisk og norsk
bakgrunn.
Hvem inviteres
UiT har fått bistand fra Statistisk sentralbyrå (SSB) til å sende ut dette brevet. Du har blitt trukket ut på grunnlag av
bearbeidede flyttemeldinger fra Det Sentrale Folkeregisteret. SSB har trukket ut tilsammen 12 721 personer som enten
er født i perioden 1950–75 og som bodde i en av 23 utvalgte distriktskommuner som 15-åring og nå er bosatt i en by i
Norge, eller som er barn av en av disse personene.
Nummeret som fremkommer på brevet/skjemaet er et løpenummer som vil bli benyttet til å registrere din besvarelse
hos UiT. Dersom du ikke oppgir kontaktinformasjon i undersøkelsen, vil UiT ikke vite hvem du er. Dersom du har
behov for å kontakte UiT og ønsker å være anonym, kan du benytte løpenummeret for å presentere deg. Det
understrekes at det er Universitetet i Tromsø (UiT) som er ansvarlig for denne undersøkelsen. Alle spørsmål knyttet til
undersøkelsen rettes dit.
Hvordan deltar du i studien?
I undersøkelsen inviteres du til å svare på vedlagte spørreskjema og sender det tilbake i vedlagt frankert konvolutt,
eller du kan velge vår nettbaserte spørreskjemaløsning. Dersom du velger nettbasert skjema, går du til resp.nsd.uib.no
Din personlige innloggings-ID er:

med pin-kode:

Det kan også bli aktuelt å sende ut nye spørreskjemaer på et senere tidspunkt, du vil da bli kontaktet igjen.
Samtykke til deltakelse
Det er frivillig å delta i studien. Samtykke til deltakelse innebærer at dataene vil bli oppbevart i et register frem til
2023. Innsamlede opplysninger vil også kunne bli brukt i andre prosjekter. Du kan når som helst og uten å oppgi noen
grunn trekke ditt samtykke til å delta i studien.
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Personvern og sikkerhet
Informasjonene lagres i et register ved Universitetet i Tromsø, hvor alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og
fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en
navneliste, denne vil bli oppbevart ved Statistisk sentralbyrå. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av
studien når disse publiseres.
Personvern og etisk godkjenning
Opplysninger som registreres om deg er basert på spørreskjemaopplysninger. Det kan seinere være aktuelt å koble
denne informasjonen opp mot nasjonale register. Dette kan f.eks. være registre om trygd, sykdom, inntekt, utdanning,
yrke og opplysninger fra tidligere helseundersøkelser. Aktuelle registre er Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, Det
Sentrale Folkeregisteret, Reseptregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret og andre nasjonale
registre over sykdommer som det kan bli aktuelt å forske på i femtiden, samt registre i SSB.
Alle slike sammenstillinger og eventuelle nye prosjekter vil kreve godkjenning fra Datatilsynet og/eller Regional Etisk
Komité (REK). Forsikringsselskaper vil ikke få tilgang til dataene.
Behandlingsansvarlig
Universitetet i Tromsø ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig.
Rett til innsyn av opplysninger om deg
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har
videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert.
Økonomi
Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Fornyings og inkluderingsdepartementet, Helse og
omsorgsdepartementet, Sametinget og Universitetet i Tromsø. Ingen av disse instansene har interessekonflikter i
undersøkelsen.
Informasjon om utfallet av studien
Resultater av undersøkelsen vil publiseres i internasjonale og nasjonale vitenskapelige tidsskrifter i tillegg til ulike
populærvitenskapelige kanaler og media.
Kompensasjon
Det gis ingen økonomisk kompensasjon for deltakelse i studien bortsett fra at alle som fullfører spørreundersøkelsen
vil være med i trekning av 2 reisegavekort hver verdt kr 10 000,Kontakt
Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, eller ønsker å reservere deg mot å bli kontaktet
for flere undersøkelser/purringer, kan du kontakte Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin,
UiT, Norges arktiske universitet på tlf. 77 64 62 26 eller 95 97 05 59, eller se vår nettside site.uit.no/bygdtilby.
Med vennlig hilsen

Ann Ragnhild Broderstad
Prosjektleder
Faglig leder, dr.med.
Senter for samisk helseforskning
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