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Hem 

Nytt personvernreglement – status og videre tiltak 

Viser til tidligere saker: 

7/2018, V-SAK 8    Instruks for UiOs personvernombud 
4/2018, O-SAK 2  Orientering om nytt personvernreglement og håndteringen av dette ved 

universitetet 

EUs personvernforordning (GDPR) ble implementert i norsk rett 20. juli 2018. GDPR stiller 
omfattende og strenge krav til store deler av UiOs kjernevirksomheter: Behandlingen av 
personopplysninger til våre studenter, ansatte og forskningssubjekter. Brudd på det nye 
regelverket kan medføre konsekvenser for UiO gjennom økonomiske sanksjoner.  

Vedlagt status på gjennomføringen av GDPR ved Universitetet i Oslo: Hvilke tiltak som er 
gjennomført, hvilke tiltak som er iverksatt, og hvilke tiltak som er planlagt.  

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør  

         Lars Oftedal 
       IT-direktør 

Vedlegg: Oversikt over status og tiltak 
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Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak

Krav om oversikt over all 

behandling av personopplysninger i 

forskning

Medisinsk og helsefaglig forskning Tilfredstillende

Oversikt over medisinsk- og helsegaglige 

forskningprosjekter (Helseforsk). Det 

oppdages kontinuerlig manglende 

registeringer eller ufullstendige  

registreringer.  

Forskning på øvrige 

personopplysninger
God

NSDs meldingsarkiv: Oversikt over UiOs 

forskning på personopplysninger som 

faller utenfor medisinsk og helsefaglig 

forskning. Alt som skal til NSD meldes i 

stor grad til NSD. 

Intern oversikt over samtlige 

forskningsprosjekter - "Allforsk". Må 

baseres på et nytt overordnet 

kvalitetssystem for forskning  på 

personoppltysninger. 
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Krav om oversikt over all 

administrativ behandling av 

personopplysninger

Register over administrative 

behandlinger
Tilfredstillende

Oversikt over administrative 

behandlinger av personopplysninger 

(meldeappen). Dagens melde-app 

oppfyller ikke samtlige krav til 

informasjon i GDPR, men er avhengig av 

parallelle registreringer i andre systemer. 

Kreves større bevissthet og bedre 

kontroll fra ledelsen på enhetene om 

lovlig bruk av systemer.  Prosjekt 

igangsatt om utvidelse av meldeapp. 

Planlagt ferdigstillelse februar 2019. 

Meldeappen revideres for å oppfylle 

samtlige krav til oversikt, samt 

ytterligere krav i GDPR. Ny utvidet 

meldeapp vil kunne effektivisere 

kontroll og hindre 

dobbelregistreringer ved å samleall 

informasjon om administrative 

behandlinger på ett sted. 

Oversikt over administrative 

systemer brukt i forskning og 

utdanning

Tilfredstillende

Store og viktige systemer er kartlagt. Det 

oppdages likevel enkelte systemer som 

aldri har blitt registrert, og der bruk er 

utstrakt og ofte oppfordret av 

undervisere. UiO har ikke inngått 

formelle avtaler om disse, men vil likevel 

kunne bli ansvarlig ved brudd på 

personopplysningsloven.

Enhetene må kartlegge utsktrakt bruk 

av uoffisielle systemer og tjenester. 

UiO må  vurdere hvorvidt bruk av 

systemer skal nektes, om UiO skal 

inngå avtaler med 

tjenesteleverandører, eller om bruk 

kan anses privat og frivillig.  
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Krav om intern 

forankring/godkjennelse av alle 

forskningsprosjekt som behandler 

personopplysninger

Medisinsk- og helsefaglige 

forskningsprosjekter
Tilfredstillende

Midlertidig rutine for godkjennelse av 

medisinsk- og helsefaglig forskning. 

Medisinsk og helsefaglig forskning får 

etisk godkjennelse fra REK etter 

helseforskningsloven, og får så 

personvernet vurdert av 

personvernombudet, utøver av 

behandleransvaret og jurist ved AF. Mye 

arbeid på få personer. Arbeidet 

kompliseres av uoversiktlige vedtak fra 

REK og manglende registreringer i 

Helseforsk. 

Aklternative tiltak er under vurdering. 

Mulige tiltak vil kunne være å sette ut 

til NSD eller ha egne ansatte med 

definert/dedikert stillingsprosent som 

godkjenner forskningsprosjekter 

enten sentralt eller på hver enhet/i 

samarbeid mellom enheter. 

Forskning på øvrige 

personopplysninger
God

Tjenesteavtale med NSD om 

gjennomgang og godkjennelse av 

forskning på personopplysninger som 

faller utenfor medisinsk og helsefaglig 

forskning. 
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Krav om internkontroll

Generelle veiledere God

Oppdaterte generelle rutiner og 

veiledere for behandling av 

personopplysninger i forskning og i 

administrasjonen.

Internkontroll/Kvalitetssystem for 

forskning på personopplysninger
Tilfredstillende

Eksisterende Kvalitetssystem for 

medisinsk og helsefaglig forskning. 

Finnes kun generelle rutiner for 

forskning på øvrige personopplysninger. 

Etablering av overordnet 

kvalitetssystem for all forskning på 

personopplytsninger som skal danne 

grunnlag for et overordnet register. 

Arbeid med nytt kvalitetssystem er i 

startfasen. Dette skal sørge for mer 

enhetlig forskning på 

personopplysninger på tvers av 

enhetene og samt bedre interkontroll 

og oversikt over forskningsprosjekter 

på UiO. 

Dedikerte personer på enhetsnivå 

med ansvar for personvern
God

Opprettet nettverk av 

personvernkontakter. Medlemmer blir 

kurset til å kunne besvare 

personvernspørsmål fra egen enhet. Skal 

bidra til kompetanseheving og oversikt 

på over personverrettslige 

problemstillinge rog løsninge rpå egen 

enhet. 
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Kursing og veiledning av 

ansatte/forskere/studenter
Tilfredstillende

Opplæringsprogram på UiOs enheter ved 

behov og på forespørsel. Utøver av 

behandleransvaret holder 2-3 

kurs/presentasjoner i uken for studenter 

og ansatte på alle enheter. Spørsmål om 

personvern besvares fortløpende på 

telefon og e-post. Nettverk av 

personvernkontakter kurses slik at de 

kan besvare spørsmål fra egen enhet.  

Prosjektorganisering av obligatorisk 

opplæringsprogram i Canvas for 

universitetets 

ansatte/studenter/forskere. Er 

avhengig av midler for enten utvikling 

eller kjøp av ferdig 

program/kursopplegg 

Internkontrollsystem Tilfredstillende

Internkontrollsystem i form av årlig 

skriftlig interkontroll/brevkontroll og 

stedlig kontroll 

Revisjon av system for årlig 

internkontroll/kartlegging og stedlig 

kontroll av etterlevelse av 

personopplysningsregelverket for 

mer effektiv intern håndheving er 

igangsatt november 2018 og 

planlegges avsluttet januar 2019 for 

implementering. 

Krav om ett overordnet 

personvernombud
God

Konstituert personvernombud er ansatt i 

100% stilling. Stillingsinstruks er vedtatt 

av Universitetsstyret. Stilling vil lyses ut i 

nær fremtid.
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