
   

 

Vil du delta i forskningsprosjektet  

 ”Telelogopedi. Bruk av videokonsultasjon i logopedisk 

afasibehandling under koronapandemien”? 
 

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

logopedisk afasibehandling under koronapandemien våren/sommeren 2020, og i hvilken grad bruk av 

telelogopedi har vært en del av tilbudet i behandling av personer med afasi. Sentralt tema for dette 

prosjektet er telelogopedi. Med begrepet telelogopedi mener vi når den logopediske behandlingen 

foregår via videokonsultasjon i stedet for fysiske møter ansikt til ansikt.   
 

I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Det overordnede temaet for prosjektet er telelogopedi, og hvordan videokonsultasjon har blitt brukt i 

logopedisk behandling av personer med afasi. Fordi koronasituasjonen våren/sommeren 2020 har 

krevd alternativer til den tradisjonelle logopediske behandlingen med fysisk møte mellom logoped og 

klient, har bruken av telelogopedi økt betydelig i forbindelse med pandemien, og mange logopeder har 

samlet erfaringer. Telelogopedi er en relativt ny måte å utføre logopedisk behandling på, og vi ønsker 

å samle erfaringene logopeder har gjort seg for å lære av dem og kunne forbedre tjenestene.  

 

I prosjektet vil vi undersøke hvordan logopeder i Norge gjennomførte logopedisk afasibehandling 

under koronapandemien våren/sommeren 2020. Tidsrommet vi er interessert i, og som vi spør om i 

dette prosjektet, er 12. mars til 15. september 2020. Vi vil også undersøke i hvilken utstrekning 

logopeder har benyttet telelogopedi i behandling av personer med ulik grad av afasi, hvordan 

telelogopedisk behandling av personer med ulik grad av afasi har blitt gjennomført, hvilke erfaringer 

logopedene har gjort seg med bruk av telelogopedi og hvilke teknologiske løsninger som har blitt 

benyttet i telelogopedisk behandling.  

 

Problemstillingen for prosjektet er: I hvilken grad ble telelogopedi brukt i afasibehandling under 

koronapandemien i Norge våren/sommeren 2020, og hva kan vi lære av logopeders erfaringer fra 

telelogopedisk afasibehandling?   

 

For å besvare denne problemstillingen har vi laget følgende hjelpespørsmål:  

 

 Hvordan foregikk logopedisk afasibehandling våren/sommeren 2020?  

 Hvilke tekniske løsninger benyttet logopeder i telelogopedisk behandling våren/sommeren 

2020?  

 I hvilken utstrekning benyttet logopeder telelogopedi våren/sommeren 2020 i behandling av 

personer med ulik grad av afasi?  

 Hvilke erfaringer har logopeder gjort seg med bruk av telelogopedi i perioden 12. mars til 15. 

september? 

 

 

 



   

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom forskere 

på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og Sunnaas sykehus HF ved Frank Becker 

og Hege Prag Øra. Det er også knyttet en masterstudent, Stine Johansen, til prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du som er logoped og jobber som logoped for personer med afasi i Norge blir spurt om å delta i 

prosjektet. Lenke til Nettskjemaet blir sendt til logopeder via Norsk Logopedlag. Det vil også være 

tilgjengelig på sosiale medier og nettsider.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema på internett. Det vil ta 

deg ca. 5-20 minutter, avhengig av erfaringene du som logoped har gjort deg. Nettskjemaet inneholder 

spørsmål knyttet til gjennomføringen av logopedisk afasibehandling under koronapandemien 

våren/sommeren 2020. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert 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. Vi vil ikke spørre om sensitive 

pasientdata eller direkte personidentifiserende opplysninger om deg, med unntak av at vi på slutten av 

Nettskjemaet spør om din e-postadresse for å eventuelt kunne kontakte deg for oppfølgende 

undersøkelser, dersom du vil samtykke til det.  

 

Datamaterialet vil bli samlet inn med Nettskjema fra Universitetet i Oslo. Når datamaterialet 

analyseres, vil det bli lagret på UiOs server. Personopplysninger (e-postadresse) som eventuelt gis for 

senere kontaktmulighet, vil oppbevares atskilt fra dine svar i spørreskjemaet. Svarene i spørreskjemaet 

vil videre behandles anonymisert og publiseres anonymisert. Det er kun deltakere i prosjektgruppen 

ved Universitetet i Oslo og Sunnaas Sykehus HF som får tilgang til dine opplysninger.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er 2023. 

Personopplysninger slettes ved prosjektslutt.  

 

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 Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Dette 

prosjektets meldeskjemanummer hos NSD er 931677.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til prosjektet, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 

 Universitetet i Oslo ved Melanie Kirmess, melanie.kirmess@isp.uio.no (telefon: 22858068) 

(veileder og prosjektleder), Sunnaas Sykehus HF ved Frank Becker, Frank.Becker@sunnaas.no 

(telefon: 95144638) eller Stine Johansen, s.c.johansen@iln.uio.no (telefon: 94161199) 

(student).  

 Vårt personvernombud: Roger Markgraf-Bye, 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 på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på 

telefon: 55 58 21 17. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Melanie Kirmess   Frank Becker   Stine Johansen 

(Forsker/veileder)   (Klinikkoverlege)  (Student)  

 

 

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

Samtykkeerklæring  

 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet: ”Telelogopedi. Bruk av videokonsultasjon i 

logopedisk afasibehandling under koronapandemien”, og har fått anledning til å stille spørsmål.  

 

 

Jeg samtykker til: 
 

 å delta i prosjektet  

 

 

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

 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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