
Samtykke til å delta i 
RØST

Dette er en invitasjon til deg om å delta i et 
forskningsprosjekt hvor målet er å videreutvikle 
appen RØST - for unge som søker jobb eller 
utdanning. 



I tillegg skal prosjektet gi ny kunnskap om unge 
jobb- og skolesøkende.



Forskere fra Universitetet i Stavanger er 
ansvarlige for prosjektet. 








Du blir invitert til å delta fordi du er registrert 
som arbeidssøkende hos NAV.

 

Hva er RØST

I RØST vil du bli introdusert for ulike verktøy som 
kan være nyttige for deg i din prosess mot jobb 
eller utdanning. Men vi trenger også din hjelp. 



Det er du som vet hvordan det er å være ung 
jobb- eller skolesøker. Derfor vil dine tanker om 
RØST være svært nyttige for andre i samme 
situasjon. I RØST vil vi derfor be deg om dine 
tilbakemeldinger. RØST betyr stemme, og vi 
trenger din stemme!



Dine anonyme svar blir med på å forbedre 
appen, og vil kunne hjelpe andre i fremtiden. 




Invitasjon til å delta

Denne siden inneholder informasjon om  
forskningsprosjektet RØST, og hva 
deltakelse vil innebære for deg. Når du har 
lest dette, kan du velge om du vil samtykke 
til å delta.  

NesteForrige



Hva innebærer det å delta? 

Deltakelse innebærer også at vi innhenter 
følgende informasjon om alle som deltar fra 
Statistisk sentralbyrå: Alder, kjønn, 
bostedskommune, fødeland, om 
familiebakgrunn, resultater fra nasjonale 
prøver på 8. og 9. trinn., avgangskarakterer, 
fravær på ungdomsskolen, ungdomskole, samt 
utdanningsnivå og -type.



I tillegg henter vi inn informasjon om 
yrkesdeltakelse, inntekt, ukentlig arbeidstid, 
yrkeskategori, jobbsøking/deltakelse på 
arbeidsmarkedstiltak, mottak av offentlig 
stønad frem til 2033.



På neste side skal vi se mer på hvordan vi 
ivaretar ditt personvern og om hvordan all 
informasjon avidentifiseres. 
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I RØST vil vi be deg svare på tre 
spørreundersøkelser. Den første får 

du i dag og den siste får du om ni uker. 
Hver spørreundersøkelse tar 10- 15 
minutter. Spørsmålene handler om 
hvilke tanker du har rundt læring, 
motivasjon og om hvordan du har det.

Spørreundersøkelser 

RØST er delt inn i fire moduler. Hver 
uke skal du jobbe med en ny modul 
som tar ca. 15-30 minutter å 
gjennomføre. Du vil få SMS-
påminnelser når en ny modul er klar.

Moduler: 20-30 min hver uke



Ditt personvern – 

hvordan vi oppbevarer og 
bruker opplysninger om deg


Alle opplysningene om deg vil bli avidentifisert – 
ditt fødselsnummer vil erstattes med en tilfeldig 
kode. Det betyr at ingen vil kunne vite hvem du 
er, eller hva akkurat du har svart i dette 
prosjektet. Vi vil bare bruke opplysningene om 
deg til formålene vi har beskrevet tidligere. NAV 
har ikke tilgang til opplysningene du gir i RØST



Vi oppbevarer og behandler alle opplysningene 
om deg strengt konfidensielt og i samsvar med 
personvernregelverket.



Alle deltakere vil motta melding med lenke til 
nyhetsbrev om prosjektet hvert 5 år frem til 
personopplysninger i prosjektet er slettet
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Hva skjer med opplysningene 
om deg når vi avslutter 
forskningsprosjektet?

Opplysningene slettes når prosjektet avsluttes i 
2040. 
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Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du 
samtykker til å delta, kan du når som helst 
ombestemme deg og trekke samtykket tilbake 
uten å oppgi noen grunn. Alle dine 
personopplysninger vil da bli slettet. 



Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for 
deg hvis du ikke vil delta, eller senere velger å 
trekke deg.



Ditt valg om deltakelse og dine svar vil ikke 
påvirke din saksbehandling eller dine ytleser hos 
NAV.  


Rett til å behandle 
personopplysninger

NSD (Norsk senter for forskningsdata) har 
vurdert at behandlingen av personopplysninger i 
dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.

Kontakt oss for spørsmål

Hilde Sandvold (forskningskoordinator) ved 
Universitetet i Stavanger:  
eller telefon/SMS 952 57 868. 



Rolf Jegervatn (personvernombud): 
 eller telefon 971 77 749


hilde.sandvold@uis.no

rolf.jegervatn@uis.no

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, 
har du rett til innsyn, samt å få rettet eller slettet 
personopplysninger om deg. Du har også rett til 
å sende klage til Datatilsynet. Se 
kontaktopplysninger under.
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