
TANDEM PRE/POST - GRUNNLAGSINFORMASJON FOR 
SAMTYKKE TIL Å BESVARE UNDERSØKELSEN 
 
 
Hva er formålet med undersøkelsen? 

Formålet er å fremme læringsutbyttet fra kompetanseprogrammer rettet mot arbeid med 
mennesker som har sosiale og emosjonelle vansker. Spørreskjemaet besvares både før og 
etter programmet. Det gjør det mulig å undersøke læringsutbyttet og hva det påvirkes av, 
slik at programmene kan videreutvikles og tilpasses til ulike tjenesters og målgruppers 
behov. Besvarelsene ved oppstart gir også utgangspunkt for dialog med en tjeneste eller 
gruppe om hvordan et program bør legges opp. Resultater fra undersøkelsen kan bli brukt i 
rapportering fra kompetansevirksomheten, og kan inngå i forskning på faktorer som virker 
inn på deltakernes læringsutbytte. Data kan da bli brukt i vitenskapelige publikasjoner som 
masteroppgaver, konferansepresentasjoner eller artikler. Slik forskning kan skje i samarbeid 
med andre virksomheter som benytter den samme undersøkelsen i sitt arbeid. 

  

Hvem står bak undersøkelsen? 

Undersøkelsen inngår i et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom åtte 
kompetansevirksomheter; De fem RVTSene, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS), Østbytunet og Statens barnehus. Disse virksomhetene har i 
felleskap utviklet TANDEM, som er spørreskjemaet som benyttes i undersøkelsen. TANDEM 
benyttes i tilsvarende undersøkelser i alle landsdeler, og i samarbeid med ulike tjenester. Slik 
etableres det et nasjonalt kunnskapsgrunnlag for utvikling av kompetanseprogrammer på 
dette fagområdet. Prosjektleder for samarbeidet er psykologspesialist Dag Ø. Nordanger ved 
RVTS vest, og det er RVTS vest som er prosjekteier og juridisk eier av TANDEM.   

  

Hva innebærer det for deg å delta? 

Det å delta i undersøkelsen innebærer at du fyller ut spørreskjemaet du nå har åpnet. For de 
fleste tar utfyllingen mellom syv og tolv minutter. Skjemaet inneholder spørsmål om 
hvordan du opplever arbeid med barn, ungdommer eller voksne som har sosiale eller 
emosjonelle vansker, hvordan du vurderer din kunnskap og kompetanse på dette feltet, og 
hvordan du syns at dere jobber sammen om dem som har slike vansker i ditt 
arbeidsfellesskap. Svarene registreres elektronisk. 

  

Hvordan ivaretas personvern og datasikkerhet? 
Det registreres hvilken type tjeneste undersøkelsen gjelder, men ingen personopplysninger 
eller IP-adresser for den enkelte som svarer. Undersøkelsen er dermed anonym for 
enkeltpersoner. Offentlig formidling resultater fra undersøkelsen blir også anonymisert når 
det gjelder enkelttjenester. Undersøkelsen er utformet i samsvar med råd fra 
Personvernombud i prosjekteiers organisasjon Helse Bergen HF. Data blir lagret i 
anonymisert form på serveren til nettskjemaet som benyttes for undersøkelsen. Du kan se 



sikkerhetserklæring for nettskjemaet her. Bruken av nettskjemaet til dette formålet er 
godkjent av Senter for eHelse i prosjekteiers organisasjon Helse Bergen HF. Data oppbevares 
så lenge de kan bidra til forbedring og utvikling av denne typen kompetanseprogrammer. 

  

Hva er dine rettigheter? 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, både for deg og for din tjeneste. Det å avstå vil ikke 
medføre noen negative konsekvenser. Du kan velge å ikke besvare undersøkelsen, og du kan 
avbryte på hvilket som helst tidspunkt uten å oppgi noen grunn. Du kan imidlertid ikke 
trekke samtykket tilbake i etterkant og få dine data slettet, siden det ikke lar seg gjøre å 
finne ut hvilken besvarelse som er din. Dersom undersøkelsen er gjennomført for en 
avgrenset tjeneste, har tjenesteleder rett til på hvilket som helst tidspunkt å be om at data 
fra egen tjeneste slettes og unndras for fremtidig bruk i formidling eller forskning. 

  

Hvor kan du få vite mer? 
Øvrige spørsmål kan rettes til prosjektleder på epost.  
 

https://no.surveymonkey.com/mp/legal/security/
mailto:dago@helse-bergen.no

