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Forespørsel om å delta i spørreskjemaundersøkelsen til forskningsprosjektet Magnet4Europe  
 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i forskningsprosjektet Magnet4Europe hvor hensikten er å 

forbedre psykisk helse og velvære blant helsepersonell i Europa. Prosjektet er finansiert 

gjennom EUs Horizon 2020 Research and Innovation Program, og er et internasjonalt samarbeid 

mellom forskere i Belgia, Storbritannia, Tyskland, Irland, Sverige og Norge. Professor Walter 

Sermeus ved det Katolske universitetet i Leuven i Belgia er den overordnede 

prosjektkoordinatoren og Lovisenberg Diakonale Sykehus har hovedansvaret for 

forskningsprosjektets gjennomføring i Norge og samarbeider med Folkehelseinstituttet. 

Psykisk helse og velvære er blant de viktigste folkehelseprioriteringer i EU. En europeisk studie 

av arbeidsforhold på sykehus viste høye nivåer av rapportert utbrenthet og misnøye med 

arbeidsmiljøet hvor blant annet 10% – 78% av sykepleierne rapporterte utbrenthet. Andre 

rapporter har vist mellom 25-60 % utbrenthet blant leger. 

Magnet4Europe studerer implementeringen av en evidensbasert intervensjon basert på Magnet 

Recognition Program®. Dette er en sertifisering av sykehus med utmerket behandlingskvalitet 

(såkalt magnetsykehus) utstedt av American Nurses Credentialing Center. Studier har vist lavere 

andel utbrenthet blant helsepersonale, tryggere pasientbehandling og høyere kvalitet på 

omsorgen hos ansatte i magnetsykehus sammenliknet med andre sykehus. 

Hvordan foregår studien? 

Studien vil pågå i perioden 2020 og 2024. Over 60 akuttsykehus i de seks europeiske landene vil 

delta. Innføringen av den organisasjonsomfattende intervensjonen ved de deltagende 

sykehusene, er planlagt å starte høsten 2020, og er basert på følgene fem overordnede 

komponenter: strukturell empowerment/autonomi for klinisk personale, transformativ ledelse, 

evidensbasert praksis, forbedring, innovasjon og forskning, og pasientresultater. Sykehusene 

som deltar, får tilgang til en manual med beskrivelse av disse komponentene. Den gir eksempler 

på evidensbaserte indikatorer som viser fremdriften i prosessen mot å nå målene. Alle 

europeiske sykehus som deltar vil få veiledning fra et amerikansk sykehus med magnetstatus 

som har sin egen erfaring med innføring av de fem komponentene. Svarene fra denne 

spørreundersøkelsen vil gi kunnskap som kan bidra til justeringer av sykehusets tiltak. 

Vi ber deg om å delta i denne studien fordi sykehuset du arbeider ved tilhører et av sykehusene 

som deltar i Magnet4Europe-prosjektet. Før intervensjonsperioden begynner, vil du motta en 

lenke til Meplis Care Monitor webplattform via e-post. Via lenken vil du kunne registrere deg, 

gi ditt samtykke til å delta i studien, og deretter få tilgang til undersøkelsen hvor du kan sende 

inn dine svar. 

Svarene fra spørreskjemaet bli samlet inn totalt fire ganger i løpet av studien. Spørreskjemaene 

er rettet mot sykepleiere og leger som arbeider ved et av sykehusene som deltar. Spørsmålene 

omhandler psykiske helse og velvære, samt ulike aspekter av arbeidsmiljøet på sykehusene, 

f.eks. samarbeid mellom sykepleiere og leger, arbeidsglede, arbeidsmengde, bemanning og 

eventuelle tanker om å forlate arbeidsplassen/yrket. I tillegg til spørreskjema, vil et utvalg 

sykepleiere og leger ved sykehuset bli spurt om å delta i intervju, enten personlig eller i grupper 

(fokusgruppeintervju). Intervju brukes til å få kunnskap om ansattes erfaringer fra 

implementeringsprosessen og til å identifisere faktorer som hindrer eller bedrer 
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implementeringen av intervensjonen. Du kan også bli bedt om å delta i en studie om mobilitet i 

arbeidslivet (om du har intensjon om å forlate arbeidsplassen eller faktisk forlate/bytte 

arbeidsplass). 

Hvorfor delta og hva betyr deltakelse? 

Vi ønsker å undersøke oppfatningen av det kliniske arbeidsmiljøet og følge sykepleiere og 

legers psykiske helse og velvære i sykehusene som deltar i Magnet4Europe. Svarene fra hver 

datainnsamling vil rapporteres anonymt på gruppenivå tilbake til prosjektgruppen som 

gjennomfører intervensjonen og vil danne grunnlag for justering av tiltakene i sykehuset. 

Derfor ber vi leger og sykepleiere ved medisinsk og kirurgisk klinikk som jobber i en avdeling 

med voksne inneliggende pasienter, inkludert intensivavdeling og akuttmottak om å delta i 

studien.  

Deltakelse i studien betyr at du blir bedt om å svare på et spørreskjema en gang i året gjennom 

fire år. Vi antar at du vil bruke 20 minutter til å besvare undersøkelsen hver gang. Det utbetales 

ingen kompensasjon i forbindelse med deltakelse. 

Er det noen fordeler eller risikoer for meg å delta i studien? 

Sykehuset hvor du arbeider er en del av Magnet4Europe-prosjektet hvor målet er å forbedre 

arbeidsmiljøet for de ansatte. Ved å svare på spørsmålene i studien, kan du bidra med ditt 

perspektiv og til å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. 

I tillegg til spørsmål om arbeidssituasjonen din, har spørreskjemaene også noen spørsmål om din 

psykiske helse, velvære og trivsel. Dette kan vekke følelser og tanker hos deg som svarer. Hvis 

du føler behov for å snakke med noen, anbefaler vi at du kontakter din nærmeste leder. Sammen 

kan dere vurdere om dere skal ta videre kontakt med leder av prosjektgruppen, Monica Bukkøy 

Kjetland (monicabukkøy.kjetland@lds.no) for videre oppfølging. 

 

Hva skjer med informasjonen min? 

Spørreskjemaene fylles ut via en nettplattform, Meplis Care Monitor. Svarene dine kobles til en 

unik kode som gjør det mulig for forskerne å følge svarene dine fra gang til gang. Dine svar og 

de øvrige resultatene i studien behandles i samsvar med EUs generelle 

databeskyttelsesforordning (GDPR) og lagres på en måte som hindrer uautorisert tilgang. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus er ansvarlig for dine personopplysninger. I henhold til EUs 

generelle databeskyttelsesforordning har du rett på gratis tilgang til dataene som kan knyttes til 

deg og som håndteres i studien. Om nødvendig har du også rett til å få eventuelle feil rettet opp. 

Du kan be om at informasjon om deg blir slettet og at behandlingen av dine personopplysninger 

blir begrenset. Dersom du har spørsmål om behandlingen av helse- og personopplysninger i 

studien, kan du kontakte prosjektlederne som er oppgitt på slutten av informasjonsskrivet 
(professorene Walter Sermeus og Anners Lerdal), eller personvernombudet ved Lovisenberg 

Diakonale Sykehus Anne Grete Sandbukt, tlf: 47 93 22 24 79, annegrete.sandbukt@lds.no.  

 

Hvem har godkjent dette studien? 

mailto:monicabukkøy.kjetland@lds.no
mailto:annegrete.sandbukt@lds.no
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Forskningsprosjektet har hatt etisk gjennomgang i alle land som deltar i studien for å overholde 

lokale og nasjonale regler samt retningslinjer. Den norske studien er vurdert og godkjent av 

REK Sør-Øst, referanse nr.: 166980. 

 

Hvordan får jeg informasjon om resultatene av studien? 

Svarene på spørreskjemaet blir samlet på sykehus- eller klinikknivå. Resultatene fra studien vil 

bli publisert i vitenskapelige tidsskrifter, forskningsrapporter og doktorgradsarbeid på en slik 

måte at individuelle svar, enkeltpersoner ikke kan identifiseres. Resultatene fra studien 

publiseres også på Magnet4Europe sine nettsider, www.magnet4europe.eu , men vil ikke 

inneholde informasjon som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner eller sykehus. Sykehuset 

vil få tilgang til resultater som personalet har rapportert på klinikknivå. 

 

Deltakelsen er frivillig 

Din deltakelse er frivillig, og du kan når som helst velge å avbryte deltakelsen. Hvis du velger å 

ikke delta eller ønsker å avbryte deltakelsen, trenger du ikke oppgi hvorfor. Det vil ikke påvirke 

ditt nåværende arbeid eller ditt arbeid i fremtiden. Ønsker å avbryte deltakelsen, kan du gi 

beskjed til ansvarlig for studien (se kontaktinformasjon på slutten av informasjonsbrevet). 

Dersom du deltar bes du om å registre seg på Meplis Care Monitor etter å ha mottatt en 

aktiveringslenke. Her registrerer du deg og blir bedt om å gi ditt samtykke til å delta i studien. 

Deretter får du tilgang til spørreskjemaet. Når du har svart på den første undersøkelsen, vil du 

motta en invitasjon fra Meplis Care Monitor om å svare på undersøkelsen en gang i året i de 

neste fire år. Dersom du er nyansatt ved dette sykehuset og/eller ikke har deltatt i tidligere 

undersøkelser, ber vi deg kontakte prosjektkoordinator på ditt sykehus som kan invitere deg til 

Meplis Care Monitor-plattformen.  

 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon. 

 

Prosjektleder  

Professor Anners Lerdal   

Mail: anners.lerdal@lds.no  

Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Norge 

 

Overordnet prosjektansvarlig for Magnet4Europe 

Professor Walter Sermeus 

Mail: walter.sermeus@kuleven.be 

http://www.magnet4europe.eu/
mailto:anners.lerdal@lds.no
mailto:walter.sermeus@kuleven.be
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Katholieke Universiteit Leven, Center for Health Service and Nursing Research, 

Biostatistical Centre,  

Belgia 
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Samtykke om å delta i studien * 

Jeg har mottatt skriftlig informasjon om studien og har hatt muligheten til å stille 

spørsmål via et kontaktskjema. Jeg kan beholde den skriftlige informasjonen. 

☐ Jeg godtar å delta i Magnet4Europe-studien 

☐ Jeg godtar at informasjon om meg blir behandlet på den måten som er 

beskrevet i «informasjon til deg som deltar i forskningen.» 

 

* Denne informasjonen vil vises på den elektroniske plattformen etter forskerens 

informasjon - forskeren må aktivt samtykke til de to uttalelsene for å gå videre til 

spørreskjemaet. 

 

 

 

 


