
Vil du delta i forskningsprosjektet

“Opplevelsen av å komme ut som transperson” ?
Dette er en invitasjon til deg om å delta i et forskningsprosjekt som undersøker

hvordan det er for transkjønnede personer å komme ut som trans. I dette skrivet gir

vi deg informasjon om målet for prosjektet, og hva en deltakelse vil innebære for

deg.

Formål

Prosjektets hovedformål er å bidra til økt kunnskap og forståelse rundt opplevelsen

av det å komme ut som transperson i Norge, med et håp om at dette på sikt vil bidra

til økt helse og velvære blant de av oss som er trans. Mer spesifikt ønsker vi å

undersøke:

1. Hvilke tanker, følelser og opplevelser transpersoner har hatt gjennom

prosessen med å komme ut som transperson

1. Hva som har gjort denne prosessen enklere og vanskeligere

2. Hvordan transpersoner har opplevd egen tilgang til relevant informasjon

(f.eks. om kjønnsidentitet, seksualitet og helse)?

Prosjektet gjennomføres i forbindelse med en masteroppgave i psykologi ved

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Etter prosjektslutt sommeren 2022 vil

masteroppgaven publiseres i DUO, Universitetet i Oslo sitt vitenarkiv som er åpent

tilgjengelig på nett. Det er også mulig at funnene vil danne grunnlaget for en

forskningsartikkel som vil bli sendt inn til et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Forskningsprosjektet er tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og

gjennomføres av masterstudentene Ingvil Linnea Solheim og Camilla Reiersen.

Solheim og Reiersen veiledes av doktorgradsstipendiat Stine Nygård og Professor

Bente Træen ved Psykologisk institutt.

Det er Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og prosjektleder Bente Træen som

er ansvarlige for personvernet i prosjektet.



Hvorfor får du spørsmål om å delta?

For å nå ut til transpersoner som har lyst til å delta i studien, fått hjelp av skeive

organisasjoner (bl.a. FRI og Skeiv Ungdom) til å spre ordet innad i sine nettverk.

For å delta i studien, må du være 18 år eller eldre, og identifisere deg selv som

trans. Her blir “trans” brukt som et paraplybegrep for å inkludere alle som ikke er

ciskjønnet, inkludert ikke-binære identiteter. Det vil si at det ikke er noe krav til hva

slags begrep du bruker for å beskrive ditt kjønn, så lenge kjønnet ditt viker fra

kjønnet du fikk tildelt ved fødsel. Det er ikke noe krav om at du har «kommet ut» som

transperson ellers i livet. Vi er interessert i å høre om alle tanker, følelser og

opplevelser rundt hele prosessen med å komme ut, uavhengig av om du ikke har

kommet ut ennå, akkurat har kommet ut, eller har vært ute i flere år.

Hva vil det innebære for deg å delta?

● Dersom du ønsker å delta, vil du bli invitert til et intervju. Det er valgfritt om du

vil gjennomføre intervjuet digitalt (via Zoom) eller ved fysisk oppmøte,

forutsatt at COVID-19-restriksjoner tillater det. Dersom du velger sistnevnte,

avtaler vi et møtested sammen. Hvis du derimot velger å delta i et

Zoom-intervju, vil du få tilsendt en SMS med invitasjon til videomøtet.

● Intervjuet vil ha en varighet på ca. 1 time. Vi har laget en plan for noen temaer

vi ønsker å snakke om i løpet av denne timen, men intervjuet vil være en

relativt fri og uformell samtale mellom oss og deg.

● Målet med intervjuet er å høre din historie om å komme ut, med den

informasjonen du selv mener er mest relevant. Det er viktig å poengtere at du

på ingen måte trenger å fortelle om tanker, følelser eller opplevelser som du

ikke ønsker å dele.

● I utgangspunktet vil det være to intervjuere, men om ønskelig kan du snakke

med bare en av oss.

● Å delta i intervjuet innebærer også å la intervjueren ta lydopptak av og notater

fra intervjuet. Informasjon om hvordan vi lagrer og behandler dine

personopplysninger finner du under «Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer

og bruker dine opplysninger».



Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst før og

under intervjuet trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine

personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for

deg hvis du ikke vil delta eller velger å trekke deg.

Du kan også trekke deg etter intervjuet, gitt at dine opplysninger ikke har inngått i

videre analyser. Mer informasjon om dette finner du under «Dine rettigheter»»

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet.

Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

● Kun vi som skriver masteroppgaven og våre to veiledere vil ha tilgang til dine

personopplysninger.

● Intervjuene vil bli tatt opp gjennom appen Nettskjema Diktafon, som krypterer

lydfilen og sender den direkte til en beskyttet mappe i Tjenester for Sensitive

Data (TSD), som kun vi har tilgang til. I lydopptaket vil du være direkte

identifiserbar.

● Kort tid etter intervjuet er gjennomført vil lydopptaket skrives ut som tekst og

deretter slettes. Når vi skriver ut intervjuet som tekst vil vi fjerne alle navn og

andre direkte personidentifiserende opplysninger, for å forhindre at du eller

andre personer kan bli gjenkjent. I teksten vil vi referere til alle deltakere med

pseudonymer. Pseudonymet ditt velger du selv. Dermed vil dine opplysninger

regnes som avidentifiserte (dvs. indirekte identifiserbare) etter intervjuet er

blitt skrevet ut som tekst.

● Selv om dine opplysninger avidentifiseres er det fortsatt mulig at du eller

andre blir gjenkjent av de som kjenner deg gjennom hendelsene du forteller

om i intervjuet. Derfor vil vi gjøre deg oppmerksom på at det kan være lurt å

føle på hva du er komfortabel med å dele. Etter intervjuet kan du få innsyn i

opplysningene vi har registrert om deg samt utøve dine rettigheter som

forskningsdeltaker (se «Dine rettigheter) ved å kontakte prosjektleder og

oppgi pseudonymet ditt.



Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

● Lydopptak av intervjuer slettes innen masteroppgaven leveres, senest

20.06.2022.

● Intervjuutskrifter og samtykkeskjema/opptak slettes innen 3 år etter

prosjektslutt, senest 20.06.2025.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter

for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette

prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

● Du kan når som helst be om innsyn i og utlevert en kopi av opplysningene vi

har registrert om deg. Dette gjør du ved å kontakte prosjektleder og oppgi

pseudonymet ditt.

● Du kan be om å få rette eller slette alle eller deler av opplysningene dine, med

unntak av indirekte identifiserbare opplysninger (dvs. avidentifiserte

intervjuutskrifter) som allerede har inngått i videre analyser.

● Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og

Universitetet i Oslo sitt personvernombud.

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine

rettigheter, ta kontakt med:

● Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo ved:

○ Masterstudent Camilla Reiersen: E-post: camire@student.sv.uio.no |

Telefon: 46465290

○ Masterstudent Ingvil Linnea Solheim: E-post:

ingvlso@student.sv.uio.no | Telefon: 40328187

mailto:camire@student.sv.uio.no
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○ Stipendiat Stine Nygård: Epost: stine.nygard@psykologi.uio.no |

Telefon: 90584775

○ Professor Bente Træen: E-post: bente.traen@psykologi.uio.no |

Telefon: 93043572

● Universitetet i Oslo sitt personvernombud: personvernombud@uio.no

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt

med:

● NSD – Norsk senter for forskningsdata AS: E-post:

personverntjenester@nsd.no | Telefon: 55 58 21 17.

Med vennlig hilsen,

Ingvil Linnea Solheim og Camilla Reiersen

Bente Træen                          Camilla Reiersen Ingvil Linnea Solheim

___________________________________________________________________
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Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet “Opplevelsen av å komme ut

som transperson”, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:

● å delta i intervju

● at intervjuene blir tatt opp

● at en avidentifisert utskrift av mitt intervju inngår i analyser som vil

presenteres vitenskapelige publikasjoner

● at intervjuutskriften (dvs. mine indirekte identifiserbare opplysninger) kan

lagres i opptil 3 år etter prosjektslutt, i tilfelle det blir brukt i et nytt

forskningsprosjekt

 Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Signert av prosjektdeltaker, dato)

Dersom du trenger noen å snakke med etter intervjuet, kan du sjekke ut noen av

disse tjenestene:

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS)

Helsestasjonen for kjønn og seksualitet tilbyr gratise tjenester for deg som er opptil 30 år

gammel. Tjenestene inkluderer leger, psykologer, sexologiske rådgivere, og helsesøstre. HKS

har spesialkompetanse på LHBTIQ+ tematikk. Du kan undersøke mer her:

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helses

tasjon-for-ungdom-hfu/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-hks/

Telefon: 2180 2180 (åpen mandag-fredag 08.00-17.00)

Flere kontaktmuligheter, som chat og kontaktskjema, finner du her:

https://www.oslo.kommune.no/kontakt/

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsestasjon-for-ungdom-hfu/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-hks/
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsestasjon-for-ungdom-hfu/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-hks/
https://www.oslo.kommune.no/kontakt/


SiOs rådgivere og behandlere

Studentsamskipnaden i Oslo har flere rådgivnings - og helsetjenester for studenter, til en

billigere penge. Dersom du er student kan du utnytte SiOs rådgivere og behandlere. Her får

du også muligheten til å snakke med en helsesykepleier. Du kan undersøke hvilke tjenester de

tilbyr på denne lenken:

https://www.sio.no/helse/noen-%C3%A5-snakke-med

Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonen er et gratis tilbud for alle som trenger noen å snakke med. De er åpne døgnet

rundt, alle dager i året. Du kan forbli anonym når du ringer, og alle du snakker med har

taushetsplikt.

Telefon: 116 123

https://www.sio.no/helse/noen-%C3%A5-snakke-med

