
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
NAV Troms har i 2017 innført en forsøksordning med bruk av jobbspesialister i oppfølgingtjenestene 

til NAV. Denne ordningen er implementert ved NAV lokalkontorene Tromsø og Harstad.  

For å gjøre systematisk bruk av erfaringene med forsøksordningen gjennomfører forskere fra UiT 

Norges arktiske universitet, Uni Research Rokkansenteret og Nasjonal kompetansetjeneste for 

arbeidsrettet rehabilitering på oppdrag av NAV Troms et følgeforskingsprosjekt. Dette prosjektet er 

finansiert a NAV FoU avdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Følgeforskningen er organisert i 

flere delprosjekt. Jeg er masterstudent i sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet og skriver 

min masteroppgave om et delprosjekt i denne følgeforskingen. Min hovedproblemstilling vil være: 

«Hvordan overføres erfaringer fra modellkontorene NAV Tromsø og NAV Harstad til andre NAV-

kontor i Troms?». Målet med delprosjektet vil være å kartlegge hvordan flere NAV-kontor kan gjøre 

nytte av kunnskapen fra jobbspesialistene. Min veileder for arbeidet med masteroppgaven er 

førsteamanuensis Walter Schönfelder som også er prosjektleder for følgeforskningsprosjektet. Mer 

informasjon om dette finner du her: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=555253. 

Jeg ønsker å få innspill til denne tematikken fra ulike perspektiver. Mine respondenter er valgt fra 

personer i NAV -systemet som kan belyse denne problemstillingen. Blant disse er ansvarlige på 

fylkesnivå, ledere ved ulike NAV-lokalkontor i Troms i tillegg til lederne for jobbspesialister ved NAV 

Tromsø og NAV Harstad. Det vil også være aktuelt å intervjue personer som jobber med prosjektet i 

direktoratet. 

Jeg henvender meg til deg fordi du representerer et viktig perspektiv på erfaringen med 

informasjonsspredning om tiltak som bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand. Din deltakelse i 

mitt forskningsprosjekt innebærer at du stiller opp til et intervju med meg som varer mellom tre 

kvarter og en og en halv time. 

Det vil bli tatt lydopptak av intervjuet som vil bli transkribert i etterkant. Intervjuene i sin helhet vil 

kun være tilgjengelig for meg og min veileder. Alle transkripsjoner vil bli foretatt anonymisert, dvs. 

uten at faktiske navn til deg eller de som evt. blir nevnt i intervjuet blir tatt med. Det vil dog bli tatt 

med din og evt. andres organisatoriske tilknytning, slik at det ikke helt kan utelukkes at personer kan 

gjenkjennes i transkripsjonen. Dette da informasjon om posisjon i systemet og erfaring vil kunne ha 

relevans for tolkningen av svarene, og vil derfor ikke nødvendigvis utelates i oppgaven.  

Du har, i henhold til den nye personvernloven, rett til å få tilsendt utskriften fra ditt intervju. Du har 

videre rett til å korrigere, slette eller legge til informasjon i etterkant av intervjuet. Dette kan for 

eksempel skje over telefon eller e-post. Du har videre rett til å klage til Datatilsynet om du opplever 

at dine erfaringer og synspunkter ikke blir ivaretatt på en skikkelig måte. 

Prosjektet er godkjent hos Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

Lydopptak og utskrift av intervjuer vil slettes etter at masteroppgaven er ferdig, senest februar 2020. 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan trekke deg underveis når som helst og uten begrunnelse.  

Dersom du har spørsmål i forbindelse med prosjektet, kan du ta kontakt med meg på e-post 

tka077@uit.no eller på tlf 91622493. 

Vennlig hilsen, 

Trude H.P. Karlsen 

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=555253
mailto:tka077@uit.no
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intervjuet. 

 

 

Sted / dato 

 

 

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

Navn 

 

 


