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Ønsker du å delta i et forskningsprosjekt
arbeidsinkludering

1.11.2019

om

og sosial innovasjon?

Arbeidsgivere har en svært viktig rolle når det gjelder å ta ibruk nyskapende løsninger som kan føre til
at alle som ønsker det, kan inkluderes i arbeidslivet. Dette er et spørsmål til deg om å delta i en
spørreundersøkelse hvor formålet er å undersøke hvordan virksomheter kan inkludere ansatte med
forskjellige evner og tilretteleggingsbehov.
Nedenfor gir Vi mer informasjon om prosjektet og hva

deltakelse Vil innebære for deg.
Formål
Spørreundersøkelsen ønsker å undersøke i hvilken grad arbeidsgivere har prosedyrer og praksiser for å
sikre at personer med forskjellige evner og tilretteleggingsbehov
blir inkludert. Vi ønsker å vite mer
om arbeidsgiveres tanker rundt og strategier for å oppnå en mangfoldig arbeidsplass, samt hvilken
nytte arbeidsgivere opplever å ha av diverse støtteordninger som er opprettet for å fremme inkludering
i arbeidslivet.
Studien er finansiert av Norges forskningsråd og inngår som en av arbeidspakkene i et større prosjekt:
«Rethinking work inclusion for people with intellectual disabilities.»
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Det er institutt for psykisk helse ved NTNU som er ansvarlig for dette prosjektet. Prosjektet i sin
helhet ledes av universitetet

i Tromsø.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Du kontaktes fordi din virksomhet

er tilfeldig

trukket fra Brønnøysundregisteret.

Hva innebærer det for dere å delta?
Deltakelse innebærer å svare på et spørreskjema. Dette Vil ta ca. 15 til 20 minutter.

Slik svarer du:
Gå inn på følgende lenke i nettleseren: http://srgi.no
Skriv inn ditt personlige passord: UUWE-1N53-PNXF
Vi ber om dine svar innen 14 dager etter at du mottok dette brevet.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst i prosjektperioden
trekke ditt samtykke uten å oppgi årsak. Det Vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg dersom du

ikke ønsker å delta eller senere velger å trekke deg.
- hvordan

Ditt personvern

vi oppbevarer

og bruker dine opplysninger

Vi vil kun bruke opplysningene om deg til formålene vi har oppgitt i dette brevet. Vi behandler
opplysningene

konfidensielt

og i samsvar med personvernregelverket.

Datamaterialet fra spørreundersøkelsen vil bli anonymisert og oppbevart på en intern NTNU-server og
kun være tilgjengelig for forskere som er godkjent av prosjektet. Det Vil ikke Være mulig å identifisere
hverken deg eller din virksomhet i dette datamaterialet. I prosjektperioden vil SENTIO lagre
koblingsnøkkelen, som er kobling mellom din adresse og spørreskjemaet. Forskerne vil ikke ha tilgang
til denne koblingsnøkkelen.
Resultatene fra studien vil publiseres i nasjonale eller internasjonale Vitenskapelig tidsskrifter og
fagbøker. Hverken du eller din virksomhet vil kunne gjenkjennes ipublikasjonene.
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 (dataportabilitct), og
' å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen
personopplysninger.

av dine

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger
om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra NTNU har NSD —Norsk senter for forskningsdala 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:
'

NTNU

'

NSD —Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernt'enester csdJio)

°

telefon: 55 58 21 17.
Personvernombud ved NTNU, på epost thornashel vesen rflntnuno eller telefon: 93 07 90 38

Ved Lisbeth

Med vennlig hilsen

Lisbeth Kvam
Prosjektansvarlig
(Forsker)

Kvam.

Lisbeth.kvam@ntnu.no,

tlf: 99241349
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