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Vil du delta i PhD forskningsprosjektet 

 AIM3 Utredningsmodellen i norsk tverrfaglig bruksramme – 

undersøkelse av fagverktøyets inter-rater reliabilitet 
 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et praksisnært forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

inter-rater reliabiliteten til AIM3 verktøyet. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for 

prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Formålet med PhD prosjektet er å undersøke om fagverktøyet AIM3 Utredningsmodellen (den norske 

versjonen) gir pålitelige og reliable skåringsresultater når ulike tverrfaglige fagpersoner blir bedt om 

å skåre de samme kasus-vignettene. Alle fagpersoner som deltar på AIM3-kurs blir spurt om å delta i 

undersøkelsen.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Betanien sykehus (Bergen) ved PhD kandidat/psykologspesialist Monica Jensen er ansvarlig for 

prosjektet i samarbeid med HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen (UIB) og Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold, traumer og stress (NKVTS). Hovedveileder er Ragnhild Bjørknes 

(HEMIL/UIB). Biveileder er Ingunn Rangul Askeland (NKVTS).  

 

AIM prosjektet i UK støtter forskningsprosjektet. Datainnsamling, analyse og publisering av resultater 

skjer formelt helt uavhengig av dem. Forskningen og muligheten for datainnsamling knyttet til AIM3 

kurs, er videre forankret i Nasjonal tverrsektoriell kompetansegruppe om SSA (barn/ungdom) som 

RVTS Midt koordinerer. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Som deltager på kurs i Norge om AIM3 Utredningsmodellen, blir du/dere nå invitert til å delta. Vi 

ønsker å få flest mulige fagpersoner med – fra ulike faginstanser og med størst mulig bredde når det 

gjelder både flerfaglig/tverrfaglig bakgrunn og forskjellig erfaring med barn/ungdom der problematisk 

og skadelig seksuell atferd (SSA) inngår. Dette fordi fagverktøyet AIM3 Utredningsmodellen er 

utviklet for bruk av forskjellige fagpersoner/faginstanser over ulike sektorer. Vi håper også at du selv 

vil se på det som en god anledning til å få litt mer mengdetrening i bruk av AIM3 verktøyet samtidig 

som du vil kunne bidra til norsk forskning på fagfeltet. 

 

På selve AIM3 kurset vil du bli informert og spurt om du vil samtykke til å delta i denne norske SSA 

forskningen, ved først å sende kopi av din skåring på kompetanse-test kasuset til prosjektansvarlig 

sammen med ditt signerte samtykkeskjema. Samtykke vil også innebære at du vil motta ytterligere 

utfyllingsmateriale (tre kasus + spørreskjema) for utfylling i etterkant av kurset. Hvis du kun vil delta 

med å dele kompetansetest-skåringen din, merker du dette på samtykkeerklæringen. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

 

Under AIM3 kurset får du muntlig informasjon før du leser og eventuelt signerer samtykke skjemaet.  

Deretter setter du navnet ditt (fornavn/etternavn) opp på skåringen av kompetansetest-kasuset som 

gjennomføres og godkjennes på kurset. Du sender samtykkeskjema og kopi av hele din skåring på 

kompetanse-test kasuset enten digitalt til monica.jensen@betaniensykehus.no (alternativt benytte 
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brevpost-adresse: Betanien Sykehus, Att.: PhD kandidat Monica Jensen, BUP/V27, Vestlundveien 23, 

5145 Fyllingsdalen-Bergen). 

 

(Dersom AIM3-kurset gjennomføres som tilstede-kurs, kan eventuelt kursholdere/kursarrangører velge 

å samle inn deltakernes samtykke/kompetansetestskårene og sende dette samlet til prosjektansvarlig 

rett i etterkant av kurset.) 

 

Etter innsendt kompetansetestskåre/samtykke vil du eventuelt motta 3 kasus-vignetter, aktuelle AIM3 

skjema og spørreskjema for utfylling. Du må ha den norske AIM3-boken (som du mottok på kurset) 

tilgjengelig når du skal fylle ut.  

 

De tre konstruerte kasusvignettene vil hver ta cirka 50-100 minutter i snitt å fylle ut (jfr. pilot-testing). 

Spørreskjema, som fylles ut helst etter at kasus-vignettene er skåret, vil ta rundt 30-45 minutter å 

besvare. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om din generelle profesjonelle fagbakgrunn og om din 

arbeidserfaring med barn/ungdom/familier og skadelig seksuell atferd spesielt. Videre vil du få 

spørsmål om din opplevelse av AIM3 kurset og AIM3 verktøyets nytteverdi for din videre praksis. 

 

Utfylte AIM3 skåringskjema og det besvarte spørreskjemaet returneres best elektronisk 

(scannet/bilder), eventuelt per post til forskningsansvarlig vanligvis innen 4-6 uker fra mottatt dato. 

Ønsker du eventuelt frankert/adressert svarkonvolutt, ta kontakt. 

Vi vil eventuelt påminne/purre på besvarelse en gang.  

 

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 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.  

 

Om du velger å ikke samtykke til å delta på forskningen og dermed kun fyller ut det obligatoriske 

kompetansetest-kasuset for å få godkjent AIM3-kurset, skal dette ikke ha noe å si for om du får 

godkjent kurset eller ikke. Om du ikke samtykker til å delta i forskningen, skal du og RVTS/kursholdere 

umiddelbart etter kurset, makulere din skåring av kompetanse-test-kasuset. 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer 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. 

 Det er kun forskningsansvarlig som vil ha tilgang på personopplysninger. Data fra 

undersøkelsen vil deles med veiledere uten direkte kobling til personidentifiserende 

opplysninger. 

 «Navnet og kontaktopplysningene dine vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste 

adskilt fra øvrige data. Data på papir vil lagres innelåst og uten adgang for andre. Elektroniske 

data vil bli kryptert og lagret uten tilgang for andre enn aktuelle med tilgang. 

 Dersom aktuelt å benytte egen databehandler/koder, vil vedkommende måtte signere avtale om 

at personopplysninger skal behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 Data som publiseres vil være grovsorterte og ikke inneholde personidentifiserende 

opplysninger. 

 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/avhandlingen er godkjent, noe som etter planen 

er 31.12.2025. Videre vil data oppbevares (uten personidentifiserende koblingsnøkler) av 
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forskningsansvarlig på ubestemt tid for eventuelt videre bruk i internasjonalt 

samarbeid/sammenligning av AIM3 resultater og funn i andre land.  

 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av 

opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, og 

- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra behandlingsansvarlig Betanien sykehus har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 

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

personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

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

 PhD -kandidat Monica Jensen, Betanien sykehus, avd. BUP/V27, Vestlundveien 23, 5145 

Fyllingsdalen 

e-post: monica.jensen@betaniensykehus.no ,  mobil 48 49 72 98, telefon 55 50 73 50 

 

Hovedveileder Ragnhild Bjørknes, HEMIL-senteret UIB, e-post: Ragnhild.Bjorknes@uib.no 

 

 Betanien Sykehus personvernombud: Øivind Armando Salinas Reinertsen,, 

oivind.armando.salinas.reinertsen@haraldsplass.no. postadresse: Betanien sykehus, 

Vestlundveien 23, 5145 Fyllingsdalen 

 

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  

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

telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Prosjektansvarlig        

PhD kandidat Monica Jensen 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «AIM3 Utredningsmodellen i norsk 

tverrfaglig bruksramme – undersøkelse av fagverktøyets inter-rater reliabilitet», og har fått 

anledning til å stille spørsmål på AIM3 kurset. Jeg samtykker til: 

 

 å sende utfylt samtykkeskjema, inkludert kontaktadresse og kopi av min skåring av 

kompetanse-test-kasus. Jeg sender det til prosjektleder Monica Jensen 

(monica.jensen@betaniensykehus.no) 

 

 

 å delta i utfylling av AIM3 skjema på tilsendt kasusmateriale samt spørreskjema som mottas fra 

prosjektleder i etterkant av innsendt samtykkeskjema/kopi av kompetansetest-kasus 

 

Jeg samtykker til at mine personidentifiserende opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet. 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av deltaker, dato) 

 

 

E-post adresse (arbeid) – skriv tydelig: 

 

 

(Postadresse, kun dersom du som deltaker eventuelt ønsker å få tilsendt kasusmateriale og 

spørreskjema per post: 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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