
 

VIL DU DELTA I ET FORSKNINGSPROSJEKT 
OM MISOFONI? 
 
Er du plaget av misofoni? Har du oppsøkt hjelp eller vurdert å oppsøke hjelp på grunn 
av dette? Dette er en forespørsel til deg om å stille til et intervju i forbindelse med et 
forskningsprosjekt om misofoni. I dette skrivet gir vi deg informasjon om prosjektet og 
hva deltakelse vil innebære for deg. 

Formålet med prosjektet og aktuelle deltakere 
Jeg heter Jenny Langlo og er student på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i 
Oslo. Som min avsluttende hovedoppgave vil jeg gjennomføre en kvalitativ studie av 
erfaringer med misofoni. I denne studien vil jeg intervjue personer som er plaget av 
misofoni om deres opplevelser og erfaringer med tilstanden. Studien har som formål å 
skaffe mer kunnskap om hvordan det er å leve med misofoni og hvordan dette påvirker 
de som plages av det. Studien vil spesielt undersøke hvordan deltakerne blir møtt av 
andre mennesker når det kommer til disse plagene. Tema for intervjuet vil derfor være 
erfaringer og opplevelser med misofoni i møte med andre mennesker - som i 
hverdagslige situasjoner eller i møte med helsepersonell. Jeg ønsker derfor å komme i 
kontakt med personer som har misofoni og som på et tidspunkt i livet har vurdert å 
oppsøke profesjonell hjelp på grunn av dette. Aktuelle deltakere kan både ha oppsøkt 
hjelp for misofoni, eller kun vurdert å gjøre det. Studien er et selvstendig 
forskningsprosjekt og vil resultere i min skriftlige hovedoppgave ved Psykologisk Institutt 
som leveres høsten 2022.  
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Deltakelse i studien vil innebære å stille på et intervju med meg som vil vare rundt en 
time. Dersom du ønsker å delta kan du ta kontakt via nettsiden nettskjema.no/a/230347 
eller tlf  91142245. Vi blir sammen enige om tid og sted for intervjuet, intervjuet kan også 
gjennomføres digitalt. Under intervjuet vil jeg ta lydopptak. Lydopptaket slettes så snart 
jeg har laget en skriftlig versjon. Både lydopptaket og utskriften vil oppbevares i Tjenester 
for Sensitive Data (TSD) som er UiOs tjeneste for sikker datalagring. Opplysningene om 
deg anonymiseres og det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien. For 
å kunne delta må du signere samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst 
trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli 
slettet. 
 
Hva skjer med opplysningene om deg?  
Opplysningene om deg skal kun brukes som beskrevet. Du har rett til innsyn i hvilke 
opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de 
opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved 
behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til 
Datatilsynet og Universitetet i Oslo sitt personvernombud. Alle opplysninger vil bli 
behandlet uten navn eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg 
til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun psykologstudent Jenny Langlo og 
professor Marit Råbu (veileder og prosjektleder) som har tilgang til denne listen. 
Opplysningene om deg vil slettes ved prosjektets slutt i desember 2022.  

http://nettskjema.no/a/230347


Mulige fordeler og ulemper 
Deltakere får mulighet til å bidra i et forskningsprosjekt som ønsker å rette søkelys mot 
og øke forståelsen av misofoni. Deltakelse i studien vil kun innebære å delta på et 
forskningsintervju som beskrevet. Du bestemmer selv dersom det er temaer under 
intervjuet du ikke ønsker å snakke om. 

Godkjenninger 
Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og prosjektleder Marit Råbu er ansvarlig for 
personvernet i prosjektet. NSD (Norsk senter for forskningsdata AS) har vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket. 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. 

Kontaktopplysninger 
Dersom du har spørsmål til prosjektet, ønsker å delta eller ønsker å trekke deg fra 
deltakelse, kan du ta kontakt med Jenny Langlo via nettskjema.no/a/230347 eller på tlf  
91142245. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
  Jenny Langlo            Marit Råbu 
Student ved Psykologisk Institutt, UiO        Professor ved Psykologisk Institutt, UiO 

mailto:personverntjenester@nsd.no
http://nettskjema.no/a/230347


  

Samtykke for deltakelse i studien «En kvalitativ 
studie av erfaringer med misofoni» 

Jeg samtykker til å delta i prosjektet og til at mine personopplysninger brukes slik som 
beskrevet. 

Sted og dato Deltakers signatur

Deltakers navn med trykte bokstaver


