
TIDLIG TRYGG I TRONDHEIM:  

NY KORT SPØRREUNDERSØKELSE OM SITUASJONEN 

UNDER KORONAPANDEMIEN 

Kjære Tidlig trygg i Trondheim deltakere, 

Korona har ført til store endringer i samfunnet. Disse endringene kan ha betydning for hvordan ungdom og 

voksne har det. Fordi målet med Tidlig trygg er å få økt kunnskap om barn og unges utvikling ønsker vi å 

undersøke om situasjonen under koronaepidemien påvirker Tidlig trygg deltakerne.   

Vi spør derfor alle Tidlig trygg deltakere, både ungdom og deres foreldre, om å delta i en digital undersøkelse. 

Du vil derfor motta et spørreskjema som en lenke i en sms/epost. Det er frivillig å delta, og du kan når som 

helst be om å få dine data slettet. 

I undersøkelsen spør vi om bruk av sosiale media, gaming, hvordan deltakerne har det og om det har skjedd 

noen vesentlige endringer i foreldres jobbsituasjon og inntekt. Ungdommene får tilsendt et skjema, foreldrene 

et annet.  

Foreldre og ungdom over 16 år samtykker til å delta i undersøkelsen ved å svare på spørsmålene og sende dem 

inn. I tråd med norsk lov er det foreldre som samtykker i at ungdom under 16 år kan delta. Deltakere under 16 

år får derfor sitt skjema tilsendt via en av foreldrene, som bes videresende det til ungdommen hvis hun/han 

samtykker i at ungdommen deltar. 

Når du sender inn besvarelsen din er du identifisert via e-postadressen eller telefonnummeret som vi sendte 

invitasjonen til. Informasjonen dere gir samles inn til Tjeneste for sensitive data (TSD).  Når datainnsamlingen 

er avsluttet vil opplysningene bli behandlet uten personidentifiserende informasjon. En kode knytter deg til 

dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektleder Lars Wichstrøm og forskningskoordinator 

Lise Akersveen Horntvedt som har tilgang til denne listen. Dine data lagres i en lukket dataløsning uten kobling 

til internett. Opplysningene om deg vil bli anonymisert eller slettet fem år etter prosjektslutt og lagres på egen 

dedikert server i eget lukket nett sammen med øvrige Tidlig trygg data. 

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til undersøkelsen, kan du kontakte Lise Akersveen 

Horntvedt på tlf 924 13 393 eller epost lise.horntvedt@ntnu.no.  

Du vil snart få tilsendt spørreskjema på sms/epost og vi håper du vil delta! 

 

Hilsen oss i Tidlig trygg i Trondheim 
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