Forespørsel om samtykke til innspilling og koding av samtale
Dette er et spørsmål til deg om å samtykke til at din behandler kan gjøre lydopptak av en av
deres samtaler. Videre er det en forespørsel om samtykke til at en eller flere fagpersoner ved
MI-Analyse ved Korus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene kan gjøre en vurdering av
lydopptaket i etterkant.
Hva er MI-Analyse?
MI-Analyse er et nasjonalt veiledningssenter som på oppdrag fra Helsedirektoratet bistår
fagpersoner i å dyktiggjøre seg i den evidensbaserte behandlingsmetoden «Motiverende
samtale», og består av fagpersoner som utgjør en gruppe av MI-kodere. Deres funksjon er å gi
en vurdering av behandlerens evne til å utføre terapi i tråd med prinsippene i
behandlingsmetoden Motiverende samtale. Vurderingen gjøres i form av at et skåringsskjema
basert på en forskningsutviklet kodingsmanual for MI; Motivational Interviewing Treatment
Integrity, 4.2.1 (MITI). Vanligvis kodes inntil 20 minutter av en samtale. Det er kun
behandler uttalelser som blir kodet og analysert.
Hvilke opplysninger om meg formidles?
Behandleren din har ansvar for at ingen opplysninger som kan identifisere deg (navn,
personnummer, adresse og telefonnummer) oppgis ved innspilt og innsendt samtale.
Dette samtykkeskjemaet inneholder ditt navn, fødselsdato og signatur, og skal derfor ikke
sendes til MI-Analyse, men oppbevares av din behandler i din journal.
Personvern
Lydfilen vil bli hørt av én eller flere av MI-Analyse-koderne. Alle har taushetsplikt jfr.
Helsepersonelloven. Taushetsplikt innebærer forbud mot å gi ut sikkerhetsbelagt informasjon,
dette inkluderer også innspilt klientsamtale. Lydfilen og tilhørende transkript av den del av
samtalen som ønskes skåret, lastes elektronisk opp til MI-Analyse ved Stiftelsen
Bergensklinikkene av din behandler. Selve opplastningen skjer elektronisk gjennom kryptert
sikker linje og er godkjent av Datatilsynet. Lydfilen slettes automatisk etter 60 dager.
Lydfilen ligger på en sikker webserver og tilhørende transkript vil oppbevares i et sikret
låsbart arkivskap på KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene i inntil 60 dager og
makuleres deretter.
Frivillighet
Din deltakelse er frivillig. Dersom du ikke ønsker at din behandler skal videreformidle
lydopptak av samtale med deg til MI-Analyse, trenger du ikke å oppgi grunn. Du kan når som
helst og uten begrunnelse avbryte din medvirkning etter at samtalen er spilt inn. Om det skulle
dukke opp noen spørsmål etter at samtalen er spilt inn, er du velkommen til å kontakte MIAnalyse.
Klientsamtykke
Behandlerens navn:
Klientens navn:
Klientens fødselsdato:
Jeg har fått informasjon og samtykker til at min behandler sender lydopptak med tilhørende
transkript av min behandlingstime til MI-Analyse ved KoRus Bergen, Stiftelsen
Bergensklinikkene, i henhold til prosedyren beskrevet over:
Sted:

Dato: _____ /______ 20____

------------------------------------------------------(signatur klient)

