
   

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

«Kompetanse hos trenere for paraidrettsutøvere»? 
 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å kartlegge 

kompetansen hos trenere for paraidrettsutøvere, samt hindringer de møter. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Prosjektet tar sikte på å kartlegge utdanning, læringsmetoder, faglig utvikling, og potensielle 

hindringer blant trenere for paraidrettsutøvere/paratrenere. Det elektroniske spørreskjemaet vil bli 

distribuert til alle paratrenere i Norge. Forskningsspørsmålene som vil bli analysert vil dreie seg rundt; 

hvilken formell kompetanse paratrenere besitter, samt hvordan disse trenerne har tilegnet seg denne 

kunnskapen og/eller erfaringen. Andre forskningsspørsmål vil ta for seg hvordan den faglige 

utviklingen blir gjennomført. Potensielle utfordringer og hindringer er også et interessant spørsmål. 

Dette forskningsprosjektet vil være til en masteroppgave. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

De som får spørsmål om å delta i undersøkelsen har arbeid som trenere for funksjonshemmede 

idrettsutøvere. Det vil bli tatt kontakt med landets idrettskretser for å få hjelp til å rekruttere deltagere. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Deltagerne vil få tilsendt et elektronisk spørreskjema, som inneholder i overkant av 20 spørsmål, og 

som tar ca. 5 minutter å gjennomføre. Opplysninger som samles inn, i tillegg til spørsmål rundt de 

tidligere nevnte forskningsspørsmålene, vil være kjønn, alder, hvilken type idrettslag man har sitt 

virke, om man mottar lønn, og om man har fullført en relevant utdanning. Svarene fra spørreskjemaet 

vil registreres elektronisk. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst 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 senere velger å trekke deg.  

 

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. 

De som vil ha tilgang til opplysningene ved NTNU vil være masterstudent Gunnar André Henden og 

prosjektveileder Jan Erik Ingebrigtsen, amanuensis. 

Den eneste personopplysningen som blir samlet inn er IP-adressene som svarene sendes fra. Det er 

‘Nettskjema’ fra UiO som vil bli benyttet i datainnsamlingen, en sikker løsning for datainnsamling via 

nett. Uvedkommende kan ikke få tilgang på svarene eller IP-adressene på bakgrunn av 

adgangskontroll. 

Det vil ikke være mulig å gjenkjenne personer ved publikasjon av forskningsprosjektet eller i ferdige 

masteroppgaven. 

 



   

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter planen er 

30.06.2021. Etter endt prosjekt vil personopplysninger slettes.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av 

opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, og 

- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

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 forskningsdata 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, Trondheim ved Jan Erik Ingebrigtsen, jan.ingebrigtsen@ntnu.no, 73591767. Eller 

Gunnar André Henden, gahenden@stud.ntnu.no, 97105814.  

• Vårt personvernombud: Thomas Helgesen, thomas.helgesen@ntnu.no, 93079038.  

 

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. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Jan Erik Ingebrigtsen    Gunnar André Henden 

Prosjektansvarlig                                           Masterstudent idrettsvitenskap 
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