
   

Informasjonsskriv om prosjekt: 

«Tidlig intervensjon og verdien av oppfølgning av etterlatte»  

 

Vi ønsker personlig å informere deg om prosjektet «Tidlig intervensjon og verdien av oppfølgning av 

etterlatte». Prosjektet vil ikke innebære noen aktiv deltakelse for deg eller noen andre. Vi ønsker 

likevel å gi deg informasjon om målene for prosjektet i dette brevet.  

  

Formål 

Masseskytinger i USA, særlig rettet mot unge og barn, øker raskt og det høyeste antallet av slike 

hendelser ble registrert i 2018. For å kunne tilby hjelp til rammede etter slike hendelser, ønsker vi å 

forstå hvor omfattende konsekvensene er. Vi ønsker å lære av konsekvensene etter 22. juli. 2011 for å 

kunne rette nødvendig oppfølgning og tidlig intervensjon til personer som ønsker det, og for å kunne 

lage tiltak som er målrettet og av god kvalitet rettet mot andre som er påvirket av lignende hendelser. 

  

Det sentralt å forstå samspillet mellom helse, arbeidsmarked og velferd for de rammede for å kunne 

påvirke tiltak som har som mål å dempe og motvirke de negative konsekvensene. Dette kan bidra til å 

ivareta psykososial oppfølgning og tilrettelegging i arbeidslivet. Dette er hovedformålet med vår 

studie. Studien undersøker hvordan 22. juli.2011 har påvirket helse, velferd og arbeidsmarkedsutfall. 

Disse utfallene er viktig å undersøke slik at tiltak kan tilbys der konsekvensene er størst. Hvis slike 

effekter ikke dokumenteres, vil verdien av tiltak rettet mot etterlatte kunne undervurderes. Prosjektet 

vårt er en mindre del av et større prosjekt på Universitetet i Bergen med fokus på helse, arbeid og 

velferd i den norske befolkningen. Prosjektet vi beskriver her, vil være en del av to 

doktorgradsavhandlinger og funnene vil informere beslutningstakere om de reelle konsekvensene av 

terror, og på den måten veilede dem mot bedre beslutninger.  

 

Hva innebærer dette forskningsprosjektet for deg? 

Vi bruker kun avidentifiserte registerdata i prosjektet. Prosjektet vil derfor ikke innebære noen aktiv 

deltakelse for deg eller noen andre. Gjennom dette informasjonsbrevet når vi nesten alle etterlatte. 

For å forsøke å nå alle med informasjonsbrevet, oppfordrer vi deg også om å videreformidle 

informasjonen i dette brevet til andre berørte som ikke er medlem av Den nasjonale støttegruppen 

etter 22. juli. Resultatene fra forskningen vår vil brukes til å informere beslutningstakere om omfanget 

av konsekvenser knyttet til hendelsene den 22.juli. Kunnskapen som oppnås fra vårt prosjekt kan 

brukes til å ivareta etterlatte og andre som påvirkes av lignende hendelser i Norge eller utlandet. Sett i 

lys av at terrorisme er økende på verdensbasis, tror vi at prosjektet vårt vil kunne hjelpe mange andre 

som er påvirket av lignende hendelser.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Nina Serdarevic og Ragnar Hjellset Alne ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen er 

ansvarlig for prosjektet.  

 

Hvorfor blir du informert om forskningsprosjektet? 

I forskningsprosjektet har vi ikke har tilgang til kontaktinformasjon til de etterlatte etter 22.juli.2011. 

For å opprettholde personvernet til de rammede ønsker vi heller ikke å innhente disse direkte 

identifiserende opplysningene. Allikevel ønsker vi å oppfylle vår informasjonsplikt og tenker at denne 

oppfylles på best mulig måte ved å informere deg gjennom støttegruppen. Vi håper og tror at vår 

studie vil komme til nytte både for etterlatte og for samfunnet som en helhet. Våre vurderinger tilsier 

at denne måten å informere på, ivaretar personvernet til hvert enkeltindivid.  

 

Bruken av data og resultatene fra denne studien, vil forsøke å vise at tragiske hendelser slik som 

22.juli kan brukes til å fremme interessene til de rammede og andre som er utsatt for lignende 

situasjoner, i Norge eller andre land. Vi henvender oss til deg gjennom støttegruppen da vi anser dem 



   

som det beste kontaktpunktet mellom de etterlatte og offentligheten.  Studien vår tar utgangspunkt i at 

tapet av et familiemedlem er det største tapet et menneske kan oppleve. Det er også grunn til å tro at i 

tillegg til tapet av menneskeliv, er de etterlattes velferd, helse og arbeidsmarkedsutfall påvirket etter 

bortgangen av et familiemedlem.  I forskningsprosjektets analyse brukes avidentifiserte demografiske 

registerdata fra Skatteetaten på inntekt, Arbeid og Velferdsdirektoratet på sykelønn, uføretrygd og 

helse. Disse tillater oss som forskere å studere effektene av terror på utvalget som består av etterlatte 

og andre foreldre i arbeidsfør alder med barn født i samme tidsperiode som 22.juli ofrene. Bruken av 

disse dataene er essensiell for gjennomføringen av prosjektet.  

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler dataopplysninger basert på allmenn samfunnsinteresse, for formål knyttet til 

vitenskapelig forskning. På oppdrag fra Universitetet i Bergen har NSD – Norsk senter for 

forskningsdata – vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker forskningsdata  

Vi vil bare bruke data til formålene vi forteller om i dette skrivet. Vi behandler disse konfidensielt og i 

samsvar med personvernregelverket. Vårt prosjekt er vurdert av NSD, og godkjent av REK og 

Personvernombudet ved Universitetet i Bergen og ved NORCE. NSD har vært rådgivende i 

planleggingen av prosjektets gjennomføring. REK er de regionale komiteer for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk og er hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven. Komiteene 

oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen. REK har godkjent forskningsetiske 

spørsmål tilknyttet vårt prosjekt. Personvernombudet har vurdert at prosjektet ivaretar personvernet 

til de registrerte, blant annet ved å minimere data som brukes i prosjektet. Utvalget trekkes fra data 

som er tilrettelagt for et større forskningsprosjekt. I dette prosjektet er alle observasjoner 

avidentifisert. Avidentifisering er en prosess som gjør at man fremdeles kan koble sammen datasett fra 

ulike registre gjennom et tilfeldig generert nummer, hvor vi som forskere ikke har tilgang til 

opplysninger som navn, etternavn, personnummer, bosted, kommune eller fylke. Forskningsdataene vi 

bruker vil bestå av omtrent 12 millioner observasjoner på foreldre med barn. Universitetet i Bergen er 

ansvarlig for prosjektet og Ragnar Alne er den eneste som vil ha tilgang til de avidentifiserte dataene. 

Resultatene fra analysen består av gjennomsnittseffekter og beskrives av Nina Serdarevic i samarbeid 

med Ragnar Alne. For å ivareta personvernet til de etterlatte og for å sikre at ingen uvedkommende 

får tilgang til data bruker vi som forskere SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-

infrastruktur), som er en sikker server som spesielt tilrettelagt for forskning med persondata. Denne 

serveren er beskrevet av UiB sin IT-avdeling her. Serveren bruker toveis identifikasjon og data kan 

ikke tas ut av serveren av forskerne på dette prosjektet. Dataene vil slettes så snart prosjektet er 

ferdig, innen ett år etter mottak av dette skrivet. Personopplysninger skal ikke behandles utenfor SAFE 

serveren på Universitetet i Bergen. Da det ikke brukes noe geografisk informasjon og resultater 

presenteres kun som gjennomsnitt for hele utvalget, vil ingen personer gjenkjennes i resultatene fra 

analysen. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2020. Innen denne datoen vil alle avidentifiserte data som 

brukes i analysen slettes permanent fra SAFE serveren.  

 

Dine rettigheter  

Som registrert i våre avidentifiserte data har du i utgangspunktet rett til: 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger 

- å få rettet personopplysninger om deg, dersom du kan identifiseres i datamaterialet 

https://www.uib.no/safe


   

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, dersom du kan identifiseres i 

datamaterialet 

- å få slettet personopplysninger om deg, dersom du kan identifiseres i datamaterialet  

- å protestere mot behandling av data  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål om studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Forsker på prosjektet: Ragnar Hjellset Alne, ragnar.alne@uib.no, telefon: 45678021 

• Vårt personvernombud: Janecke.Veim@uib.no, telefon: 55 58 20 29 

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

55 58 21 17. 

 

Dette informasjonsbrevet vil også bli gjort tilgjengelig gjennom støttegruppen og på Universitetet i 

Bergen sine nettsider.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Prosjektansvarlig     

Ragnar Hjellset Alne  


