
 

        

 

VIL DU DELTA I ET FORSKNINGSPROSJEKT  

OM ULIKE ENDRINGER I KJØNNSORGANER? 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i forskningsprosjektet «Kniv, kultur og kjønnsorganer». Jeg heter Ingvild 

Bergom Lunde, og har tidligere skrevet master- og doktorgrad om kvinnelig kjønnslemlestelse/omskjæring, 

med feltarbeid i Somaliland/Somalia og blant kurdere i Norge. Jeg har også bachelorgrad i antropologi og 

utviklingsstudier fra New Zealand, har vokst opp i Qatar og studert arabisk i Jemen. I dette skrivet gir jeg deg 

informasjon om formålet med prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  

FORMÅLET MED PROSJEKTET 

Formålet med prosjektet er å utforske likheter og forskjeller mellom seks ulike inngrep i kjønnsorganer:  

 Jenteomskjæring 

 Gutteomskjæring 

 Genital kirurgi for barn med intersex/variasjon i kroppslig kjønnsutvikling 

 Intimkirurgi for voksne 

 Genital kirurgi for transpersoner/kjønnsbekreftende behandling 

 Piercing/stikking som del av seksuell eller estetisk aktivitet.  

Studien søker å kartlegge og utforske aktører og erfaringer før, under og etter hvert av inngrepene, for så å 

analysere likheter og forskjeller mellom inngrepene. Vi ønsker å utforske de kulturelle, politiske og medisinske 

forståelsene. 

HVEM ER ANSVARLIG FOR PROSJEKTET? 

Institutt for Helse og Samfunn ved Universitet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. Norske Kvinners 

Sanitetsforeningen er samarbeidspartner i prosjektet, og prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam. 

HVORFOR FÅR DU SPØRSMÅL OM Å DELTA? 

I tidligere samtaler med meg eller en du kjenner har det kommet frem at du har verdifull kunnskap om en eller 

flere av de seks måtene for endringer i kjønnsorganer. 

HVA SKJER HVIS DU SIER JA TIL Å DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET? 

Studien består av å intervjue personer som har opplevd et inngrepene og personer som påvirker eller påvirkes 

av denne personen. Intervjuene gjøre enten individuelt eller i grupper. Jeg vil også delta i situasjoner der 

inngrepene diskuteres eller spiller en rolle.  

Dersom jeg har spurt om du ønsker å delta i et intervju, så vil vi i intervjuet snakke om dine tanker, meninger 

og erfaringer med endringer i kjønnsorganer. Du trenger ikke svare på alle spørsmålene om du ikke vil. 

Temaene vi snakker om kan være: erfaringer med helsevesenet, venner, familie eller andre aktører, hvordan 

du opplevde å gjennomgå inngrepet eller hvordan det er å leve med inngrepet. Jeg kommer til å spørre deg om 



jeg kan ta opp intervjuet bånd. Jeg planlegger at de fleste intervjuene vil ta inntil en time, men om det passer 

slik kan det av og til være aktuelt å snakke sammen lenger eller gjør et nytt intervju, det er opp til deg og vi kan 

avtale tiden på forhånd. I enkelte intervjuer kan min kollega Kåre Moen eller en annen være med for å hjelpe å 

stille spørsmål eller tar notater, dette avtaler vi på forhånd. 

Når jeg deltar i ulike relevante situasjoner vil jeg ta notater av hva og hvordan forskjellige mennesker snakker 

sammen og handler når det kommer til ulike inngrep i kjønnsorganer, og hvordan inngrepet er del av ulike 

personers hverdag eller arbeidshverdag. Hensikten er å svare på formålet med prosjektet. Situasjonene kan 

være at jeg deltar i et møte i en aktivist organisasjon eller at du inviterer meg på noe du tenker er relevant for 

at jeg skal forstå hvordan det er å leve med inngrep i kjønnsorganer. Jeg kommer til å notater av det jeg ser, og 

det er mulig jeg snakker litt for å bli bedre kjent med deg/de jeg observerer eller jeg spør om noe jeg lurer på. I 

enkelte tilfeller vil jeg ønske å ta lydopptak av observasjon (for eksempel på et møte), dette avtaler vi på 

forhånd og alle tilstedeværende vil samtykke. 

Det kan være jeg intervjuer en person i nettverket ditt (familiemedlem, helsepersonell e.l.). Jeg vil gjerne 

intervjue denne personen om tanker, følelser og erfaringer som de har med inngrepene, og det kan være de 

snakker om deg for å gi et eksempel. Dersom dette ikke er greit for deg, så kommer vi i intervjuet til å snakke 

om inngrepene på en generell måte hvor det ikke skal være mulig å identifisere deg. Vi avtaler dette på 

forhånd. 

Du vil ikke få betaling for å delta i studien, men utgifter du har i forbindelse med deltagelse blir dekket. Hvis du 

vil snakke et annet språk enn norsk eller engelsk, kan vi bruke tolk. Vi kan gjøre intervjuet der du ønsker, og 

det kan også gjennomføres digitalt gjennom verktøyet Zoom. 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Jeg regner ikke med at det skal være noen større ulemper ved å delta i denne studien. Det går med litt tid til 

intervjuene, og det kan være en ulempe i noen sammenhenger. Enkelte personer kan også tidligere ha hatt 

vanskelige opplevelser med temaene som tas opp, og kanskje vil noen føle at det er belastende å snakke om 

dem. På den annen side, kan det også noen ganger oppleves fint å snakke med en lyttende og interessert 

person i slike tilfeller. Du kan selv bestemme hva du vil dele med meg i intervjuet, og si gjerne ifra til meg om 

du merker i ettertid at intervjuet har vært belastende. Ulempen med å delta i observasjon er at det kan 

oppleves som unaturlig og/eller belastende at forskeren er til stede, for eksempel i hjemme ditt eller på møter 

du deltar i. Jeg vil gjennom den deltagende observasjonen muligens få noe innsyn i helseopplysninger om deg 

eller andre. Jeg vil imidlertid kun skrive ned opplysninger som er relevante for problemstillingen i prosjektet. 

Når jeg deltar i sammenhenger der inngrepene spiller en rolle, kan jeg fortelle deg hva jeg noterer om deg 

og/eller du kan få lese og diskutere notatene jeg tar om deg i etterkant.   

Det finnes få studier i Norge og internasjonalt som sammenligner de ulike inngrepene i kjønnsorganer. 

Fordelen med din deltagelse er derfor at du gir viktig kunnskap inn i et uutforsket felt, og du vil få mulighet til å 

dele dine egne opplevelser og meninger. Forskningsprosjektet søker å utvikle et kunnskapsgrunnlag som vil 

kunne bidra til refleksjon og kunnskapsinformert praksis, som igjen vil kunne komme ansatte og personer i 

lignende situasjoner til gode. Ettersom tematikken på mange måter er sensitiv da den handler om tema som 

kjønn, identitet, helse og seksualitet, kan resultatene av studien komme med en viktig stemme inn i en 

samfunnsdebatt som kan være stigmatiserende.   

DET ER FRIVILLIG Å DELTA OG DU KAN TREKKE DITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. 

Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen 

negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker ditt 

samtykke vil alle dine personopplysninger bli slettet og det vil ikke forskes videre på dine personopplysninger. 



Du kan også kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes eller utleveres innen 30 dager. Dersom du 

senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte meg (prosjektleder) eller Kåre 

Moen (mentor). Se kontaktinformasjon på neste side. 

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG?  

Det du sier eller gjør vil bli skrevet ned og lagret i TSD – Tjenester for Sensitive Data, som er Universitetet i 

Oslos sikre database for forskningsopplysninger. I databasen vil identifiserende opplysninger om deg bli 

fjernet. Det er kun medarbeidere i prosjektet som har tilgang til datamaterialet. Opplysningene som 

registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet. Opplysningene om deg 

vil bli anonymisert eller slettet ved prosjektslutt, som planlegges å være innen utgangen av 2023. Eventuelle 

utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra NSD og eventuelt andre relevante 

myndigheter. Det endelige resultatet vil bli gjort kjent gjennom vitenskapelige artikler, undervisning og 

presentasjoner. I tillegg kan resultatet formidles til allmenheten gjennom skriving av populærvitenskapelig 

bok, kronikker og intervjuer. Informasjonen fra mange mennesker vil analyseres sammen, og ingen kan kjenne 

igjen deg eller din historie og i enkelte tilfeller kan jeg endre detaljer om deg for at du ikke skal kunne 

identifiseres. 

DINE RETTIGHETER 

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

- Innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og få utlevert kopi av opplysningene 

- Å få rettet personopplysninger om deg 

- Å få slettet personopplysninger om deg, og 

- Å sende klage til Datatilsynet og personvernombudet ved institusjonen om behandlingen av dine 

personopplysninger  

GODKJENNINGER 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra Avdeling for Samfunnsmedisin og 

Global Helse, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo har NSD - Norsk Senter for Forskningsdata AS 

vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernreglementet. 

Dette betyr at NSD er trygge på at studien blir gjennomført på en ordentlig måte, og at data lagres og 

presenteres slik at anonymitet er sikret. 

Universitetet i Oslo og prosjektleder Ingvild Bergom Lunde er ansvarlig for personvernet i prosjektet. 

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte Ingvild Bergom Lunde, 481 50 763, 

ingvild.lunde@medisin.uio.no. Du kan også kontakte Kåre Moen på 909 23 780 eller 

kare.moen@medisin.uio.no.  

Prosjektets nettside: Kniv, kultur og kjønnsorganer - Institutt for helse og samfunn (uio.no)  

NSD - Norsk senter for samfunnsdata: personverntjenester@nsd.no eller 555 82 117 

Personvernombudet ved Universitetet i Oslo: personvernombud@uio.no 
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JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER 

BRUKES SLIK DET ER BESKREVET 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker 

til: 

å delta i intervju 

å delta i observasjon 

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

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 

 

 

 

Deltakers navn med trykte bokstaver 

ØNSKER DU ELEKTRONISK KOPI AV  DE FERDIGE FORSKNINGSRAPPORTENE?  

 

JA, jeg vil gjerne motta en elektronisk kopi av den ferdige forskningsrapporten. Vennligst skriv e-

postadressen din her: __________________________________ 

NEI, jeg vil ikke motta en elektronisk kopi av de ferdige forskningsrapportene.  

 

 

 

 


