
 

  

Informasjon i forbindelse med deltakelse i forskningsprosjektet  

«Ett år med pandemi - Tannhelsepersonells opplevelser knyttet til 

pasienthåndtering og smittevern under COVID-19-utbruddet i Norge». 

  

Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å 

studere tannhelsepersonells erfaringer med pasienthåndtering under det pågående 

COVID-19-utbruddet og å kartlegge hvorvidt dette har endret seg i løpet av det siste 

året med pandemi. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og 

hva deltakelse vil innebære for deg. 

  

Bakgrunn og hensikt med studien  

I mars 2020 ble hverdagen brått endret i forbindelse med utbruddet av COVID-19 i Norge. Ett 

år etter preger pandemien fremdeles samfunnet vårt, og mange nye retningslinjer og rutiner 

er utarbeidet og implementert. For tannhelsetjenesten innebærer pandemien 

ekstraordinære smittevernstiltak for å kunne sikre både friske pasienter og pasienter med 

påvist eller mistenkt COVID-19-smitte et likeverdig og tilfredsstillende behandlingstilbud. 

For ett år siden sendte vi ut en spørreundersøkelse for å studere hvordan tannhelsetjenesten 

erfarte og opplevde den kliniske hverdagen under starten av et pandemiutbrudd. Vi ønsket å 

kartlegge om det var noen parametere (både helsemessige og psykologiske) som hadde 

betydning for hvordan pasientbehandling ble organisert og om tannhelsepersonell følte seg 

trygge og ivaretatt i en situasjon med økt smittepress. Ved å sende ut de samme spørsmålene 

på nytt kan vi sammenlikne svarene og studere hvordan disse eventuelt har endret seg i løpet 

av ett år med pandemi. I tillegg ønsker vi å kartlegge hvorvidt vaksinering mot COVID-19 har 

betydning for tannhelsepersonells opplevelse av situasjonen på arbeidsplassen og deres egen 

hverdag. Resultatene vil kunne ha stor verdi for hvordan tannhelsetilbudet organiseres ved 

fremtidige virusutbrudd og pandemier.  

Hensikten med studien er å: 

1. Undersøke implementering av ulike smittevernsrutiner i en pågående smittesituasjon   

2. Undersøke organiseringen av pasienthåndtering i en pågående smittesituasjon  

3. Undersøke hvorvidt og eventuelt hvordan tannhelsepersonell opplever at den 

pågående smittesituasjonen har hatt en psykologisk innvirkning på dem og deres 

kliniske hverdag. 

   



Hva innebærer studien? Ved å besvare spørreskjemaet samtykker du til deltagelse (aktivt 

samtykke). Spørsmålene omhandler bakgrunnsinformasjon som kjønn, alder, yrkesgruppe, 

antall år i yrket, fylkeskommune, om du har vært i kontakt med smittede eller smittet selv, 

samt egen vaksinestatus. I tillegg er det spørsmål om smittevernsrutiner på din klinikk og 

hvordan du opplever at din arbeidssituasjon under pandemien (COVID-19) har påvirket deg 

psykologisk. Resultatene vil brukes både i vitenskapelige publikasjoner og i interne utviklings- 

og opplæringsformål i fremtiden. 

Undersøkelsen vil ta 5 – 10 minutter å besvare.   

Deltakelse  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst trekke samtykket ditt uten å oppgi 

noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative 

konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dette gjør du ved 

å sende en e-post til vibekean@viken.no.  

  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen om deg skal kun brukes slik det er beskrevet i hensikten med studien.  

Dataene fra din besvarelse vil automatisk lagres i vår database. Opplysningene som samles 

inn behandles konfidensielt, og vil anonymiseres ved prosjektslutt i juni 2025. Det vil ikke 

være mulig å identifisere deg når data fra denne undersøkelsen blir offentliggjort. Vi 

behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  

  

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.  

  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst er ansvarlig for prosjektet og det er kun forskere 

og statistiker ved TkØ (den ansvarlige institusjonen) og som er tilknyttet prosjektet som vil ha 

tilgang å behandle data.  
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På oppdrag fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst har NSD – Norsk senter for 

forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i 

samsvar med personvernregelverket.  

Dersom du har noen spørsmål knyttet til studien, eller ønsker å benytte deg av dine 

rettigheter, kan du kontakter:  

• Forskningsleder ved TkØ: Vibeke Ansteinsson, tlf. 93497026.  

• Personvernombud i Viken fylkeskommune: personvernombud@viken.no  

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

eller telefon: 55 58 21 17.  

  

  

Med vennlig hilsen  

Vibeke Ansteinsson  

Forskningsleder Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst 
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