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Bakgrunn og formål 

Nye mønstre – trygg oppvekst er et prosjekt i Kristiansand kommune som skal prøve ut nye 

metoder og måter å samarbeide på for å hjelpe familier som har lav inntekt og motvirke at 

neste generasjon får samme utfordringer som voksne. I prosjektet skal en familiekoordinator 

hjelpe familier som har lav inntekt og utfordringer knyttet til blant annet arbeid, utdanning, 

bolig og deltakelse i fritidsaktiviteter. Dette forskningsprosjektet skal undersøke effektene av 

denne måten å arbeide på. Hva koster tiltaket familiekoordinator – og hvilken gevinst gir det 

for samfunnet, for familienes livskvalitet og husholdningsøkonomi når tjenester koordineres 

og ses i sammenheng? Agderforskning er ansvarlig for gjennomføringen av 

forskningsprosjektet.  

Alle deltakere i Nye mønstre – trygg oppvekst blir spurt om å delta i forskningsprosjektet som 

undersøker dette. Deltakelse i forskningsprosjektet er frivillig. 

All informasjon som samles inn om deltakerne i forskningsprosjektet vil bli behandlet 

konfidensielt. Alle navn blir byttet med en kode i datamaterialet.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

I samarbeid med familiekoordinatorene vil du fylle ut et spørreskjema når familien blir med i 

prosjektet. Skjemaet skal fylles ut for alle medlemmene i husholdningen. Informasjonen som 

inngår i denne kartleggingen vil være en del av arbeidet med familiens plan og vil være 

informasjon som familiekoordinator vil be deg om uavhengig av deltakelse i 

forskningsprosjektet.  

Videre vil det bli utført en årlig kartlegging hvor deltakerne i samarbeid med 

familiekoordinator fyller ut et spørreskjema. Deltakelse i forskningsprosjektet innebærer at 

forskergruppen vil få tilgang til spørreskjema som fylles ut i tiltaket. 

Det legges til rette for en oppfølgingsstudie 5-10 år etter prosjektets slutt. Dette for å 

identifisere eventuelt langsiktige effekter av prosjektet. I denne studien vil det bli innhentet 

registerdata for deltakerne i studien og en kontrollgruppe.  

Voksne i husholdningen 

Aktuelle opplysninger om de voksne i familien som vil bli samlet inn i løpet av prosjektet er: 

fødselsår, sivilstatus og bakgrunn, utdanning, arbeid, bosituasjon og flytting, inntekter og 

utgifter, bruk av helsetjenester og velferdstjenester. Opplysningene vil oppdateres årlig.  

I kontakten med familiekoordinatorene fyller du ut et skjema som kartlegger hvordan du har 

det og om hjelpen du mottar er den du har behov for. Disse skjemaene er viktige for at 

familiekoordinatorene skal kunne tilpasse hjelpen til familien. Kartleggingen vil bli gjort 

tilgjengelig for forskerne som følger prosjektet. Alle navn blir byttet ut med kode i 

datamaterialet 



Barn og unge i familien 

For barn og ungdom vil familiekoordinator hente inn opplysninger fra barnet selv og fra deg 

som foreldre. Aktuelle opplysninger som samles inn er fødselsdato, bosituasjon, oppstart 

barnehage, antall barnehage- eller skolebytter, bosted og flytting, samvær, fritidsaktiviteter, 

skoleresultater.  

Barn mellom 8 og 18 år vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema om hvordan de opplever 

livet sitt (livskvalitet) én gang pr år. Familiekoordinator kan hjelpe til med utfylling. 

Kartleggingen vil bli gjort tilgjengelig for forskerne som følger prosjektet. Alle navn blir 

byttet ut med en kode i datamaterialet.  

Oppfølgingsstudie 

I prosjektet planlegges det en mulighet til å utføre en oppfølgingsstudie 5-10 etter at 

prosjektet avsluttes. Formålet med denne studien er å undersøke langsiktige effekter. Denne 

studien vil basere seg på registerdata. Det betyr at informasjon om arbeid, inntekt, 

utdanningsnivå og skoleresultater vil bli søkt om tillatelse til å hente ut fra nasjonale register 

som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har tilgang til. Det innsamlede datamaterialet vil bli 

anonymisert innen 2030. 

Hva skjer med informasjonen om deg og barn i familien?  

Kun familiekoordinatorer i Nye mønstre – trygg oppvekst og ansatte i forskningsprosjektet vil 

ha tilgang til opplysningene. All informasjon som samles inn vil bli behandlet slik at ingen 

andre får tak i opplysningene. Forskerne som skal jobbe med informasjonen som samles inn 

vil ikke på noe tidspunkt kunne kjenne igjen enkeltpersoner eller familier i datasettet. 

Datamaterialet vil oppbevares på en sikker måte etter gjeldende regler. 

Forskningsprosjektet inkludert oppfølgingsstudien skal etter planen avsluttes innen 2030.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i forskningsprosjektet, og du kan når som helst trekke ditt samtykke og 

kreve at opplysningene som er registrert om deg blir slettet. Ved å delta i forskningsprosjektet 

bidrar du til å fremskaffe viktig kunnskap i arbeidet med å utvikle velferdstjenester. 

Deltakelse i forskningsprosjektet vil ikke få innvirkning på ditt forhold til familiekoordinator 

eller andre i hjelpeapparatet.   

Dersom du har spørsmål til forskningsprosjektet, ta kontakt med prosjektleder for Nye 

mønstre- trygg oppvekst Kristine Løkås Vigsnes.   

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

Med vennlig hilsen  

Kristne Løkås Vigsnes     Eirin Mølland 

Kristiansand kommune     Seniorforsker, Agderforskning 

tryggoppvekst@kristiansand.kommune.no   eirin.molland@agderforskning.no  

mobil 481 51 622      mobil: 415 63 717  

mailto:tryggoppvekst@kristiansand.kommune.no
mailto:eirin.molland@agderforskning.no


 

Samtykkeskjema for barn i husholdningen under 16 år 

 

 

 

 

Jeg gir tillatelse til at mitt / mine barn deltar i forskningsprosjektet  

Nye mønstre – trygg oppvekst.  

 

Jeg vet at det innebærer årlig innsamling av data i samarbeid  

med familiekoordinator. 

 

 

Jeg gir tillatelse til at mitt / mine barn deltar i en oppfølgingsstudie av 

prosjektet Nye mønstre- trygg oppvekst hvor registerdata benyttes.  

 

Navn og fødselsdato til barn samtykket gjelder for: 

 

 

Barnets Navn (BLOKKBOKSTAVER) Fødselsdato 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Sted og dato: ____________________________________________________________ 

 

 

Foresattes signatur: _______________________________________________________ 

 

Foresattes navn:_________________________________________________________ 

 



 

 

Samtykkeskjema for barn i husholdningen over 16 år 

 

 

 

Jeg ønsker å delta i forskningsprosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst.   

 

Jeg vet at det innebærer årlig innsamling av data i samarbeid  

med familiekoordinator. 

 

 

Jeg ønsker å delta i en oppfølgingsstudie av prosjektet Nye Mønstre – 

trygg oppvekst hvor registerdata benyttes. 

 

 

 

Sted og dato: ____________________________________________________________ 

 

Navn (BLOKKBOKSTAVER):_________________________________________________ 

 

 

Signatur: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg gir tillatelse til at mitt / mine barn deltar i forskningsprosjektet  

Nye mønstre – trygg oppvekst.  

 

Jeg vet at det innebærer årlig innsamling av data i samarbeid  

med familiekoordinator  

 

 

Jeg gir tillatelse til at mitt / mine barn deltar i en oppfølgingsstudie av 

prosjektet Nye Mønstre – trygg oppvekst hvor registerdata benyttes. 

 

 

Foresattes navn (BLOKKBOKSTAVER):_________________________________________ 

 

Foresattes signatur: _______________________________________________________ 

 

  



Samtykkeskjema for voksen i husholdningen 

 

 

 

Jeg ønsker å delta i forskningsprosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst.   

 

Jeg vet at det innebærer årlig innsamling av data i samarbeid  

med familiekoordinator  

 

 

Jeg ønsker å delta i en oppfølgingsstudie av forskningsprosjektet Nye 

Mønstre – trygg oppvekst hvor registerdata benyttes. 

 

 

 

Sted og dato: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Navn (BLOKKBOKSTAVER):________________________________________________ 

 

 

Signatur: _______________________________________________________ 

 


