
   

Vil du bidra med informasjon i den forskningsbaserte følgeevalueringen 
fra "Raskere tilbake" til "Helse og arbeid"? 

 
 
Dette er en forespørsel til deg om å bidra med innspill i en evaluering hvor formålet er å følge 
utviklingen på "Helse og arbeid"-feltet etter omleggingen av "Raskere tilbake"-ordningen. Som 
informant fyller du ut et kartleggingsskjema utarbeidet av forskere i prosjektgruppen for evalueringen. 
I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 
Formål 
"Raskere tilbake"-ordningen ble avsluttet som prosjekt ved utgangen av 2017, og fra 2018 ble tiltakene 
i ordningen en del av ordinær drift og "sørge for"-ansvaret til de regionale helseforetakene. Satsingen 
er videreført under tittelen "Helse og arbeid". SINTEF og NTNU følge-evaluerer omleggingen fra 
prosjekt til drift, med vekt på fem hovedpunkter: 
 

• tiltakenes konsekvenser for pasienter med muskel- og skjelettlidelser og/eller pasienter med 
psykiske lidelser 

• tiltakenes effekt på sykefravær 
• innhold i pasienttilbudene over tid og rådgiving om ev. justering av kursen 
• effekt av endringer i organisering og samhandling internt i spesialisthelsetjenesten og i forhold 

til NAV, fastleger mv. 
• effekt på arbeidsrettede tiltak integrert i behandlingen i spesialisthelsetjeneste 

 
Evalueringen er basert på både kvalitative og kvantitative metoder (intervju, spørreundersøkelser og 
registerdata).  
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Helsetjenesteforskere fra SINTEF og NTNU er ansvarlige for prosjektet. Følgeevalueringen uføres på 
oppdrag for de fire regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF.  
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Ansatte og ledere av tilbud innenfor "Helse og arbeid" er våre viktigste informanter når vi skal vurdere 
hva omleggingen har ført til, og vi vil intervjue en rekke sentrale aktører i løpet av 
evalueringsperioden. Vi vil også gjennomføre to nettbaserte kartlegginger (2019 og 2021) av tilbudene 
innenfor "Helse og arbeid"-satsingen i spesialisthelsetjenesten.  
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Du får tilsendt en e-post med lenke til et elektronisk kartleggingsskjema som inneholder spørsmål om 
organisering og innhold i tjenestene innenfor "Helse og arbeid"-satsingen i sykehuset/HF-et du jobber 
i.  
 
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 opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil ikke få noen 
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Vi vil ikke ha 
tilgang til navn og kontaktopplysninger i skjemaet, men vil spørre om hvilket HF/private institusjon og 
fagområde du jobber i og din fagbakgrunn. Dersom du skulle ønske å trekke din deltakelse må du 
kunne huske detaljer i svar på åpne spørsmål for at vi skal kunne identifisere ditt skjema. 
 



   

Ditt personvern – hvordan oppbevarer vi 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. Data lagres på sikre servere, i 
passordbeskyttede mapper der kun forskere i prosjektgruppen fra SINTEF og NTNU har tilgang. 
 
I kartleggingen svarer du i kraft av din stilling, og vi vil ikke på noen tidspunkt identifisere dine 
innspill med navnet ditt, eller andre opplysninger om fagbakgrunn koblet til sykehus/avdeling. Dette 
gjelder både i rapporter, foredrag og vitenskapelige publikasjoner som forskerne skal levere i 
prosjektet.  
 
Resultatene fra evalueringen vil bli presentert i en sluttrapport (vinteren 2022), der funn fra de ulike 
arbeidspakkene presenteres og drøftes. Det vil også leveres statusrapporter til de regionale 
helseforetakene årlig.  
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 1. juli 2022. Rådata slettes når prosjektet avsluttes.   
 
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) 
• å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig SINTEF og prosjektleder Silje L. Kaspersen 
et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette 
prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt 
samtykke. På oppdrag fra SINTEF har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. I forbindelse 
med at kartleggingen ble gjennomført for første gang i 2019, var vi i kontakt med fagdirektører og 
personvernombud i alle HF for samtykke til utsendelse av undersøkelsen.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 
 

• Silje L. Kaspersen (prosjektleder i evalueringen), silje.l.kaspersen@sintef.no, 
• telefon 950 88 303 
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Prosjektansvarlig      
(Silje L. Kaspersen, prosjektleder) 

           Silje L. Kaspersen
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