
Vil du delta i forskningsprosjektet 

Paced Breathing and Cognitive Performance? 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke effekten 

kontrollert pusting har på prestasjon i kombinasjon med opplevd stress. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Hensikten med denne studien er å få en bedre forståelse av hvordan pust påvirker prestasjon i 

stressende situasjoner. Spesifikt ønsker vi å se hvordan effekten stress har på kognitiv prestasjon kan 

bli mediert av kontrollert pusting.  

  

Studien er en del av et masterprosjekt gjennomført ved Oslo Nye Høyskole. Anonymisert data fra 

prosjektet kan bli benyttet i senere undervisning.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Ansvarlig for prosjektet er Peder M. Isager ved Oslo Nye Høyskole. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Vi inviterer deg til å delta i denne studien fordi (a) du er en del av befolkningen som er av interesse for 

forskerne (friske voksene), og eventuelt (b) fordi du har svart på et innlegg om denne studien.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Du vil bli bedt om å gjøre en oppgave som tester hukommelse. Oppgaven innebærer å huske bokstaver 

presentert i en bestemt rekkefølge mens du løser enkle regnestykker. I tillegg kan du bli bedt om å 

utføre mildt stressende oppgaver, som for eksempel å synge en sang høyt.  

 

Hvis du er i intervensjonsgruppen vil du bli guidet gjennom en kort øvelse i pusteteknikk.  

 

Innsamlede opplysninger vil være kjønn, alder, og mål på prestasjon i hukommelsesoppgaven. 

Deltagelse i forsøket vil ta ca. én (1) time til sammen.    

 

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. Du kan velge å trekke deg før eksperimentet starter, når som helst 

under eksperimentet, og etter eksperimentet er fullført. 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 kun bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 

Personidentifiserende informasjon lagret i samtykkeskjema og kodenøkkel vil kun lagres fysisk. 

Fysiske dokumenter vil oppbevares innelåst på Oslo Nye Høyskole, kun tilgjengelig for forskerne i 



prosjektet. Én (1) uke etter datainnsamlingens slutt vil all personidentifiserende informasjon 

destrueres, og alle data vil være fullstendig anonyme. Så lenge personidentifiserende data er lagret vil 

alle digitale data vil oppbevares forsvarlig på en måte som sikrer at kun forskerne som er tilknyttet til 

prosjektet har tilgang til dem.  

 

Før personidentifiserende data slettes kan du når som helst be om å få dine data slette fra prosjektet 

dersom du ønsker dette. Etter personidentifiserende data slettes kan du ikke lenger få dine personlige 

data slettet fra prosjektet, da vi ikke lenger vil ha noen måte å identifisere hvilke data som tilhører 

hvilke deltagere.  

 

Fullstendig anonyme data vil etter planen bli delt med andre forskere ved prosjektets slutt. 

 

Hva skjer med personopplysningene dine når forskningsprosjektet avsluttes?  

Prosjektet vil etter planen avsluttes i august 2023. Ved prosjektets slutt vil anonymiserte data deles 

åpent med andre forskere via plattformen Open Science Framework. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra Oslo Nye Høyskole har Personverntjenester vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Dine rettigheter 

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

• innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene 

• å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende  

• å få slettet personopplysninger om deg  

• å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger 

 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta 

kontakt med prosjektleder ved Oslo Nye Høyskole, Peder M. Isager (e-post: peder.isager@oslonh.no) 

 

Hvis du ønsker å snakke med noen andre enn prosjektleder, ta kontakt med personvernombud ved 

Oslo Nye Høyskole, Kristin Vislie, på epost (personvern@sonans.no) eller på telefon (93 05 10 92).  

 

Hvis du har spørsmål knyttet til Personverntjenester sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med 

personverntjenester på epost (personverntjenester@sikt.no) eller på telefon (53 21 15 00). 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Peder M. Isager    Aleksander Heyerdahl 

(Forsker/veileder)    (Student) 
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Dato og deltagers underskrift: 

 

 

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



Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Paced Breathing and Cognitive Performance, og 

har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i dette eksperimentet 

 

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

 

 

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

(Signatur prosjektdeltaker, og dato) 

 

 

Prosjektdeltager navn: ____________________________________ 

 

 

Deltagerkode: ________________ 

 

 

 

 


