
Forespørsel om deltagelse i NTF sin spørreundersøkelse 

 

Bakgrunn og hensikten med spørreundersøkelsen 

Etter vedtak på ekstraordinær generalforsamling i NTF 26.04.21, ned-
satte styret 6. mai en arbeidsgruppe bestående av Irene Standnes, Anne 
Katrine Holm og Per Loua.  

 

Arbeidsgruppens interessepolitiske arbeid er en del av NTFs handlings-
plan punkt 4: Bidra til at Identitetsorientert psykotraumeteori og terapi blir 
kjent og utviklet videre. 
  

NTF vil gjerne høre din stemme og inviterer deg derfor til et felles løft for 
å fremme IoPT i samfunnet og til å bidra i det interessepolitiske arbeidet i 
foreningen.  

En viktig del av dette arbeidet vil bl. a være å etablere en felles plattform 
og verdigrunnlag, og å kvalitetssikre og profesjonalisere foreningens virk-
somhet. Skal NTF lykkes med å nå dette målet, er det spesielt viktig at 
du inkluderes og engasjeres til aktiv deltagelse. 

 

Hensikten med undersøkelsen er også å få en oversikt over den 
kompetanse, kunnskap og erfaringer som NTF sine medlemmer innehar. 
Dette vil bidra til at NTF får en større oversikt over hvilke personer som 
kan være aktuelle å spille på både som del av arbeidsgruppens arbeid, 
men også for foreningens arbeid framover. 

Ønsker du mer informasjon om spørreundersøkelsen finner du det ved å 
logge deg inn på GNIST eller ta kontakt med NTF sitt styre ved Bjørn 
Reidar Brune (924 24 314) eller leder av arbeidsgruppen, Irene 
Standnes (410 24 064). 

 

Hva innebærer det for deg å delta i spørreundersøkelsen? 

Gjennom å delta i spørreundersøkelsen har du bl. a mulighet til å påvirke 
kvaliteten og innholdet i vår felles ressursbank for NTFs medlemmer.  

Ressursbanken skal etableres som en database med ulike verktøy som 
kan være nyttig for deg, uavhengig om du bruker IoPT for å styrke ditt 
sunne jeg og/eller i ditt daglige arbeid som IoPT terapeut. 



Ved å dele dine erfaringer og gi innspill til styret og arbeidsgruppen, har 
du som nevnt både mulighet til å påvirke det interessepolitiske arbeidet, 
og generelt få å fram hva du synes NTF skal ha fokus på framover.  

Med mindre du ønsker å reservere deg, vil informasjon om din fag-/ 
yrkes-bakgrunn bli lagret i NTF sin database, Gnist, der ditt personvern 
vil ivaretas.  

 

Frivillig deltagelse og ditt personvern vil ivaretas 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen.  Alle data om deg vil bli behandlet 
konfidensielt / anonymisert, og informasjonen du gir er sikret gjennom en 
databehandlingsavtale med firmaet Easyquest, hvor all kommunikasjon 
er kryptert med HHTPS/SSL. Dataene i spørreundersøkelsen vil bli 
anonymisert ved presentasjoner og publisering av resultatene.  

Det er bare arbeidsgruppen og styret i NTF (med egen login funksjon) 
som vil ha tilgang til de opprinnelige dataene. Dette er nødvendig for å 
kunne lagre informasjon om din fag-/yrkesbakgrunn i NTF sin database, 
Gnist.  

Om du sier ja til å delta i spørreundersøkelsen har du rett til innsyn i de 
opplysningene foreningen har registrert om deg og eventuell be om 
sletting av den informasjonen du har gitt.  

Du har til enhver tid rett til å få korrigert de opplysninger du har oppgitt 
og som du eventuelt mener kan misforstås eller ikke ønsker skal være 
registrert.  


