Vil du delta i forskningsprosjektet – Bachelor oppgave om
omstillingen ved FHS?

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke den nylige
endringsprosessen ved Forsvarets Høyskole (FHS). I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene
for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål


Som en del av Modul 7 (Bachelor) ved Luftkrigsskolen (LKSK) har vi fått i oppgave å skrive en
Bachelor oppgave om enten militær ledelse eller Luftmakt, der vi har valgt ledelse.



Vi ønsker å undersøke hvordan sist endringsprosessen har foregått ved FHS.



Oppgaven er en studentoppgave og er obligatorisk for kadettene ved LKSK.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Luftkrigsskolen er ansvarlig for prosjektet.

Bachelor teamet består av Fen. Sondre Monsø & Fen. Sveinung Aas.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
På bakgrunn av vår problemstilling har vi plukket ut representanter fra både ledelsen i FHS og ansatte
ved Luftkrigsskolen som vi ser relevante for å besvare vår oppgave.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i oppgaven, innebærer det at du blir intervjuet. Det vil ta ca 45 minutter.
Intervjuet vil omhandle temaer knyttet til problemstillingen, med hovedvekt på omstillingen. Det vil
bli gjort lydopptak under intervjuet, som senere vil bli transkribert for så benyttet i oppgaven.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake
uten å oppgi noen grunn. Du vil kunne identifiseres i oppgaven, dersom du samtykker til dette. Om
dette ikke er ønskelig, vil alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 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.
 Bachelor teamet og veileder vil ha tilgang til opplysningene.
 Personopplysninger og intervju vil holdes adskilt
 Bachelor teamet og veileder vil ha tilgang til listen som kobler disse sammen

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Bacheloren skal leveres Januar 2020 og dermed vil også prosjektet avsluttet. Dette medfører at
personopplysninger og opptak vil bli slettet etter prosjektet er avsluttet.

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

Innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,

-

å få rettet personopplysninger om deg,

-

få slettet personopplysninger om deg,

-

få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og

-

å sende klage til personvernombudet eller 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 Luftkrigsskolen 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
Luftkrigsskolen ved:
 Studien: Fen. Sondre Monsø, på epost (smonso@fhs.mil.no) eller telefon: 98 84 54 44.
 Veileder: Gunhild Heggem, på epost (Gheggem@fhs.mil.no) eller telefon: 73 99 64 97.

 Personvernombud i Forsvaret: Rolf Øyvind Howsmo Eldevik, på epost (reldevik@mil.no)
eller telefon: 23 09 20 95.
 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller
telefon: 55 58 21 17.

Med vennlig hilsen

Prosjektansvarlige
Sondre Monsø
Sveinung Aas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om Bachelorprosjektet endringsprosess ved FHS, og har fått
anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
 å delta i intervju

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, Januar 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signert av prosjektdeltaker

Dato

