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Personvern – hva er det?

• Retten til privatliv – en menneskerettighet

• Vi eier opplysninger om oss selv, og vi skal kunne ha kontroll over våre 
eiendeler. De skal ikke brukes uten at vi vet det og ikke brukes 
urettmessig.



Hva må vi passe på hvis vi skal behandle 
personopplysninger?

• Personvernprinsippene GDPR art. 5

• Ti prinsipper – ti ord

Gjennomsyrer hele forordningen

Kan man prinsippene, så skjønner man GDPR

Gjør man noe som ikke er i overenstemmelse med prinsippene, 
så gjør man noe som ikke er i overenstemmelse med flere av de 
99 bestemmelsene i GDPR. 



Ti prinsipper - ti ord

• Lovlighet, rettferdighet og åpenhet

• Formålsbegrensning og dataminimering

• Riktighet og lagringsbegrensning

• Integritet og konfidensialitet

• Ansvar



Ansvar

• UiO er ansvarlig for det våre studenter og forskere gjør og UiO skal 
kunne påvise at alle prinsippene og GDPR for øvrig overholdes.

• Kan vi dokumentere rutinene?

• Kan vi dokumentere samtykkene?

• Kan vi dokumentere/spore hva som har skjedd hvis noe komme på avveie?



Prosesser forsker må gjennom – REK og NSD

• Medisinsk og helsefaglig forskning?
• Følge kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning
• Registrere i Helseforsk
• Må få etisk godkjenning fra Regional etisk komite (REK)
• Personvernet må vurderes og godkjennes av UiO
• Ikke start prosjektet før forsker har fått avgjørelse fra REK og UiO

• Annen forskning eller håndtering av personopplysninger?
• Meld og registrer hos Norsk senter for forskningsdata (NSD)
• NSD vurderer hvordan forskeren behandler personopplysninger
• Ikke start prosjektet før forsker har fått prosjektet godkjent av NSD



Bak kulissene - REK
• UiO og forsker mottar vedtak fra REK (en risiko?)

• REK skriver i sine vedtak «behandlingsgrunnlag må forankres hos 
forskningsansvarlig» og «dette er ikke en DPIA»

• Personvernombudet, jurist fra AF og utøver av behandleransvaret 
gjennomgår prosjektet

• Vi prøver å unngå å stille forsker spørsmål, og ønsker å basere vurdering på 
vedtak og informasjon fra Helseforsk

• REKs vedtak er utfordrende 

• Manglende registreringer i Helseforsk

• Forskere kjenner ikke til kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig 
forskning

• Bølge av prosjekter i høst



Bak kulissene – NSD

• All forskning på personopplysninger som faller utenfor medisinsk og 
helsefaglig forskning skal til NSD. 

• NSD vurderer prosjektet, sørger for behandlingsgrunnlag, og 
forutsetter at UiOs rutiner for informasjonssikkerhet blir fulgt 

• Der det kreves DPIA, gjør NSD denne og sender den til UiO for 
gjennomgang og forankring (personvernombudet og utøver av 
behandleransvaret). Vi sender så vår godkjenning tilbake 

• NSD tar kontakt med forsker 

• Vi er veldig fornøyde med NSDs arbeid på dette punkt 

• Baser på en rådgivningstjenesteavtale som vi betaler stykkpris for. 



Behandlingsgrunnlag for forskning

• Et behandlingsgrunnlag er den lov og paragraf (hjemmel) som tillater 
behandling av personopplysninger.

• GDPR art. 5 krever et behandlingsgrunnlag for behandling av 
personopplysninger. 

• Behandlingsgrunnlag finnes KUN i artikkel 6.
• Samtykke til å behandle personopplysninger (art. 6 nr. 1a)

• Behandling av personopplysninger for å utføre en oppgave i allmennhetens 
interesse. Oppgaven må være hjemlet i lov. (art. 6 nr. 1e)



Samtykke

• «En frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring» GDPR artikkel 4 
punkt 11

• Må være dokumenterbart – beviselig (aller helst skriftlig)
• Klar, forståelig og tydelig informasjon om hva personopplysningene skal 

brukes til, fra innsamling til sletting. Alt som kan påvirke et ja/nei.
• Både REK og NSD har maler for samtykke og informasjonsskriv. Brukes de 

så er forsker sikret at all informasjon er med. 
• Arkivloven?



BA- og MA-oppgaver

• Forskningsprosjekter som behandler personopplysninger (også 
studentenes BA- og MA-oppgaver) må enn så lenge vurderes av NSD 
(eventuelt REK)

• Denne meldeplikten blir utløst så fort studenten samler inn 
personopplysninger (navn og/eller stemme).

• BA-studenter må på lik linje med forskere få samtykke av de de skal 
intervjue/filme.



Studieemner

• Rutinen er annerledes for studieemner som samler inn persondata i 
undervisningssammenheng.

• Hvis formålet med behandlingen av personopplysningene ikke er 
forskningsrettet (slik som det vil være hvis det er del av en BA- eller 
MA-oppgave), men undervisningsrettet, skal det ikke meldes til REK 
eller NSD. 

• Eksempler kan være at et emne gjør opptak av studenters terapitimer 
i undervisningsøyemed, eller at et emne pålegger studentene å gjøre 
intervjuer som ledd i opplæringen av studentene.



Meldeappen

• I slike tilfeller må behandlingen meldes inn via Meldeappen: 
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-
personvern/personopplysninger/. 

• I meldeappen skal alle administrative behandlinger av personopplysninger 
ved UiO registreres. 

• Her må emneansvarlig eller den som registrerer behandlingen blant annet 
beskrive formålet med behandlingen og hvilket rettslig grunnlag UiO har 
for behandlingen. 

• Dersom man er usikker på det rettslige grunnlaget eller noe annet knyttet 
til registreringen, kan behandleransvarlig ved UiO bistå. 

• Det er kun nødvendig å registrere samme type behandling én gang for et 
emne.

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-personvern/personopplysninger/


• Med andre ord: når studenten "forsker" i en studentoppgave, så skal 
prosjektet meldes til NSD eller REK. Når et emne samler inn 
personopplysninger kun for undervisningsformål, skal det registreres i 
Meldeappen og emneansvarlig må sikre at UiO har et rettslig grunnlag 
for behandlingen.

• Et samtykke vil være et relevant rettslig grunnlag



Lagring av forskningsdata

• Personopplysninger skal ha tilstrekkelig sikkerhet sett opp mot typen, 
mengden personopplysninger og typen registrerte art. 32

• Forhåndsvurdert så en slipper å vurdere selv, men også for å unngå 
ubalanserte vurderinger
• Klassifiseringsguiden (definisjon av typer data)

• https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/infoklasser.html

• Lagringsguiden (hvilke typer kan lagres sikkert hvor) 
• https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html

https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html


Nettsider for personvern

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/

