Oslo, 8.oktober 2020

Vil du delta i forskningsprosjekt om
«Utredning av torturutsatte i asylprosedyren»
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å gjennomføre
en undersøkelse av UDIs forpliktelser og anbefalt praksis overfor torturutsatte i asylprosedyren.
I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære
for deg.
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Formål
Tidligere forskning har vist at personers erfaring med tortur og andre grove overgrep
ikke kommer tilstrekkelig frem i løpet av asylprosessen, noe som gjør videre
utredning og dokumentasjon av slike forhold utilgjengelig for behandling i løpet av
asylprosessen.
På oppdrag fra UDI skal vi i dette forskningsprosjektet
1.) å utrede de rettslige forpliktelsene og anbefalt praksis
utlendingsforvaltningen har overfor torturutsatte i asylprosedyren
2.) beskrive gjeldende praksis i identifisering, utredning og dokuemntasjon av
torturutsatte, og
3.) komme med konkrete anbefalinger.
Det er et mål å utrede hele asylprosessen, fra ankomst til Norge, møte med PU og
første samtale der, til selve asylintervjuet, arbeidet med å fremskaffe dokumentasjon
av betydning for søknaden, herunder forhold som også skal belyses fra norske
myndigheters side, vurdering av mulige helseutfordringer i løpet av prosessen og tiltak
i forbindelse med dette, samt bosituasjonen i mottak mens asylprosessen pågår.
En viktig del av prosjektet vil være å fremme konkrete forslag til tiltak som kan styrke
identifisering av tortur og torturskader og drøfte hvilke konsekvenser dette vil kunne
ha i asylprosessen.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Forskningsstiftelsen Fafo, ved antropolog Nerina Weiss. vil lede prosjektet og
gjennomfører den i samarbeid med Nora Sveaass, professor emeritus ved Psykologisk
institutt Universitetet i Oslo, Birgit Lie, overlege ved Sørlandet Sykehus, og Cecilia
Dinardi, advokat ved Advokat Elden AS.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
I prosjektet ønsker vi å snakke med
1.) 20–30 ansatte i utlendingsforvaltning om deres erfaringer og praksis,
2.) samtale med 4–6 torturutsatte.
3.) 20– 25 helsefaglige personer i arbeid med flyktninger og asylsøkere

IBAN USD NO9390010496720
IBAN NOK NO73 90010833573
SWIFT – LABANOKK
Sparebank1 Oslo, Hammersborggata 1b, 0181 OSLO
Organisation number NO 986 343 113 WAT

Hva innebærer det for deg å delta?
Dersom du er villig til å delta i prosjektet vil vi gjennomføre et intervju med deg. Vi er
interessert i å høre om dine erfaringer med og tanker rundt utredning og
dokumentasjon av tortur i asylprosedyren.
Samtalen vil ta deg ca. 1 time.

Frivillig deltakelse
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. 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.
Som forskere er vi underlagt taushetsplikt, noe som betyr at all informasjon du gir oss
vil bli anonymisert. Det er kun forskerne tilknyttet prosjektet som vil ha tilgang på
personidentifiserbar informasjon, og den vil ikke lagres noe sted. Vi som skal arbeide
med denne delen av prosjektet er: Nora Sveaass, Cecilia Dinardi, Birgit Lie og Nerina
Weiss.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Så fort intervjuet er gjennomført, vil vi sikre at personopplydninger vil bli slettet og all
informasjon som kan gjøre det mulig å gjenkjenne deg vil bli endret. Informasjonen vil
altså bli anonymisert.
Prosjektet avsluttes i mars 2021. Resultatene vil bli publisert i en Fafo-rapport, som kan
lastes ned gratis på våre hjemmesider: www.fafo.no

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,
å få slettet personopplysninger om deg,
å 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 Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 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:
 Fafo ved prosjektleder Nerina Weiss (Nerina.Weiss@fafo.no)
 Vårt personvernombud: Tone Fløtten (Tone.Floetten@fafo.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,
Nerina Weiss (Nerina.Weiss@fafo.no) (prosjektleder),
Nora Sveaass nora.sveaass@psykologi.uio.no,
Birgit Lie birgit.lie@sshf.no og
Cecilia Dinardi cecilia.dinardi@elden.no (utførende forskere)

Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Kompetansekartlegging
og karriereveiledning, og har fått anledning til å stille spørsmål.
Jeg samtykker til:
 å delta i en samtale med forskeren
 Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er
avsluttet, ca. januar 2020
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