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Personvernombudets rapport for vår 2020 – vår 2021
Personvernombudet skal i henhold til sin instruks rapportere til det høyeste ledelsesnivået ved
UiO, universitetsstyret. Fra august 2018 har UiO hatt ett personvernombud med hele UiOs
virksomhet som arbeidsområde.
I rapporten fremkommer det hvordan og hvilke områder personvernombudet har arbeidet med
dette året, hvilke observasjoner ombudet har gjort innad i organisasjonen og hvilke risikoområder
ombudet mener universitetet bør merke seg for det videre arbeidet med personvern.
Hovedpunkter som tas opp i rapporten er:
•
•
•

Internkontroll for behandling av personopplysninger ved universitetet
Krav til personvern og informasjonssikkerhet i forskning
Risikoområder: Tre områder som blir fremhevet og som personvernombudet mener bør
prioriteres
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Vedlegg:
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1. Personvernombudets rolle og oppgaver
Personvernombudets rolle og oppgaver er fastsatt i personvernforordningen art. 38 og 39, jf.
personopplysningsloven § 1 og instruks for UiOs personvernombud vedtatt av styret 23. oktober 2018.
Personvernombudet skal overordnet bidra til at UiO ivaretar personverninteressene til ansatte, studenter,
gjesteforskere og respondenter eller informanter i forskningsprosjekter. Videre er personvernombudet
kontaktpunkt for enkeltpersoner som har spørsmål om UiOs behandling av deres personopplysninger og
om hvordan de kan få oppfylt sine rettigheter etter personvernregelverket. Personvernombudet skal
påpeke eventuelle brudd på regelverket, gi råd og informere UiO om hvilke forpliktelser virksomheten har.
Fra høsten 2020 er vervet som personvernombud i 50% stilling. Nåværende personvernombud har i tillegg
50% stilling i Avdeling for personalstøtte. Personvernombudet har vært særlig oppmerksom på å skille
mellom rollene og sikre ombudets uavhengighet, noe universitetet har tatt på alvor. Ordningen med 50%
stilling som personvernombud skal vurderes etter ett år.

2. Involvering og kontaktpunkter internt
Involvering
UiO skal sikre at personvernombudet blir involvert på riktig måte og til rett tid i alle spørsmål som gjelder
vern av personopplysninger.
UiO tar universitetets behandling av personopplysninger på alvor og det er et av mange viktige element i
UiOs virksomhet.
Personvernombudet har opplevd å bli involvert, tatt med i og blitt forespurt om råd i mange av UiOs både
pågående og nye behandlinger av personopplysninger. Blant annet er personvernombudets rolle tatt med i
flere rutinebeskrivelser, både som er pålagt ved lov og interne retningslinjer. Dette omfatter både UiOs
forsknings- og utdanningsvirksomhet og administrasjon. Disse har blitt ytterlige utviklet i perioden,
herunder for medisinsk og helsefaglig forskning, digital undervisning og utvikling av nye
personvernerklæringer for universitetet.
Personvernombudet har regelmessige møter med assisterende universitetsdirektør, hvor det er anledning
for å løfte saker til diskusjon og oppfølging. Personvernombudet har deltatt på seminarer, både som
foreleser og deltaker, i styringsgrupper og i enkeltsaker.
Personvernombudet opplever at UiO tar sin plikt til å involvere personvernombudet på alvor.
Kontaktpunkter internt
Det er opprettet flere kontaktpunkter for personvern ved universitetet.
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Det viktigste kontaktpunktet for personvernombudet er samarbeidet med IT-juristene og ITsikkerhetsmiljøet i IT-direktørens stab ved USIT. Dette for å ha løpende diskusjoner rundt både strategiske
beslutninger og i enkeltsaker. I tillegg til to faste ukentlige møter, er det løpende utveksling av
problemstillinger og diskusjon. Personvernombudet opplever samarbeidet som meget godt, noe som også
er tilfellet i tilbakemeldinger fra andre enheter ved universitetet. Selv om saker løses fortløpende og på en
god måte, så vil personvernombudet anbefale universitetet å tilføre USIT-miljøet mer ressurser. Tjenestene
er etterspurte av mange enheter ved universitetet og det er ønskelig med mer tid til strategisk arbeid med
personvern som kan prioriteres vekk for å kunne løse fortløpende oppgaver.
I tillegg er det samlinger med personvernkontaktene som ble opprettet etter GDPR-prosjektet og antallet
kontakter har vokst betraktelig. Samlingene oppleves som en god møteplass og interessen for personvern
er høyst til stede.
Personvernombudet har også god kontakt med flere medarbeidere i Seksjon for forskning og innovasjon i
Ledelsen og støtteenheter (LOS), særlig i forbindelse med vurdering av samarbeidsavtaler med andre
institusjoner.
Personvernombudet ønsker gjerne mer involvering, da det er flere ved UiO som arbeider med personvern.
Digital Scholarship Center (DSC) ved Universitetsbibilioteket tilbyr ifølge sine hjemmesider
veiledningstjenester innen forskningsdata, herunder juridiske spørsmål innen personvern.
Personvernombudet vil gjerne involveres med i slike initiativ, for å forstå nærmere hva som er
arbeidsoppgavene og se sammenhengen i arbeidet med personvern ved universitetet.

3. Mottak av saker
Som personvernombud er ombudet omfattet av en ytterligere taushetsplikt etter personvernregelverket
som kommer i tillegg til den taushetsplikt ombudet er omfattet av etter forvaltningsloven.
Denne taushetsplikten er viktig særlig i saker hvor registrerte har spørsmål eller ønsker å varsle om
universitetets behandling av deres eller andres personopplysninger.
Personvernombudet kan nås per telefon og e-post, og har siden forrige rapportering fått USIT til å opprette
et Nettskjema for å sikre mottak av sensitiv informasjon hvor innholdet blir kryptert og hvor det er kun
personvernombudet som kan se innholdet.
Personvernombudet har mottatt få henvendelser i denne perioden enn hva som synes å være tilfellet
tidligere. Henvendelsene som har kommet til Personvernombudet har universitetet tatt på alvor og har
fulgt opp og gjort rede for hva som har skjedd, hvilke rutiner som foreligger og iverksatt tiltak der hvor det
har vært behov. Det oppleves at ansatte ved universitetet tar personvern på alvor og ønsker å behandle
personopplysninger i tråd med regelverket. I perioden er det også opprettet et nytt Nettskjema hvor
ansatte, studenter, prosjektdeltaker eller andre som har eller har hatt befatning med universitetet, kan
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logge seg inn med sikker identifisering for å utøve sine rettigheter til blant annet innsyn i registrerte
personopplysninger. Omfanget av henvendelser har vært lite, men er behandlet på en god måte av
universitetet.

4. Internkontroll ved universitetet
Personvernombudet skal både etter personvernforordningen og personvernombudets instruks kontrollere
universitetets overholdelse av regelverket. Det fremgår av instruksen og av UiOs ledelsessystem for
informasjonssikkerhet (LSIS), kapittel 14 at ombudet skal delta i internkontrollarbeidet sammen med utøver
av behandleransvaret og USITs IT-sikkerhetsgruppe.
Den årlige internkontrollen av behandlinger av personopplysninger ved UiO for 2020 ble gjennomført ved
at ledelsen ved hver grunnenhet besvarte skjemaet «Internkontroll av behandlinger av personopplysninger
ved UiO» i februar 2021.
Det blir i etterkant av denne internkontrollen utarbeidet en rapport fra utøver av behandleransvaret som
fremlegges universitetsdirektøren og andre relevante lederfora. Resultatet av denne presenteres nærmere
av USIT for universitetsstyret. I rapporten fra personvernombudet vil de viktigste punktene blir trukket
frem.
Internkontrollen viser at UiO har forholdsvis god oversikt over behandlinger av personopplysninger ved de
forskjellige enhetene. Resultatene er i snitt noe dårligere enn internkontrollen for 2019.
Personvernombudet er enig i konklusjonen om at en årsak kan være begrenset kurs- og
foredragsvirksomhet innen personvern og it-sikkerhet, samt utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden på
grunn av Covid-19. Mindre kontakt med kolleger og «kaffeprat» kan være en årsak til mindre utveksling av
problemstillinger og erfaringer, også innen personvern.
UiO har gode retningslinjer for behandling av personopplysninger for både administrativ behandling og i
forsking. Utfordringen er kjennskap til disse. UiO har gode nettsider for personvern. Disse er blant annet
rollebasert for enklere å finne frem til det som er relevant. Nettsidene har blitt godt oppdatert i 2020,
særlig innenfor digital undervisning.
Personvernombudet finner nedgangen på 13% i kjennskapen til rutiner for å melde forskningsprosjekter til
Norsk senter for forskningsdata (NSD) og/eller Regionale etiske komiteer (REK) bekymringsverdig. Det er
urovekkende at bare litt over halvparten i vitenskapelig linje mener at enheten har gode rutiner for å melde
prosjekter til NSD for en vurdering av personvernet. Alle student- og forskningsprosjekter som behandler
personopplysninger må søke NSD for å få en vurdering av personvernet. Fra 1. januar 2020 gjelder det også
for prosjekter innenfor medisinsk og helsefaglig forskning.
Denne bekymringen forsterkes av det antall enheter som melder om at det ikke er relevant å ha rutiner for
å melde forskningsprosjekter som behandler personopplysninger til NSD. Dette antallet er mer enn doblet.
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Det kan tyde på at flere enheter sitter med en manglende forståelse av hva som utgjør personopplysninger
i forskning, eller at spørsmålet er misforstått. I rapporten vises det til at dette skal følges opp med de
berørte enheter og det er et godt tiltak.
Personvernombudet vil også fremheve den begrensede kunnskapen hos ansatte om rutiner for
avvikshåndtering av både personopplysningshendelser og informasjonssikkerhetshendelser i rapporten.
Svarene i internrapporten samsvarer med personvernombudets oppfatning av at det meldes for få avvik.
Avvik vil skje, men de må meldes og håndteres for å begrense risiko eller skade. Personvernombudet
erfarer samtidig at flere avvik meldes for sent til UiO-CERT. UiO har kun 72 timer til å melde meldepliktige
avvik til Datatilsynet fra de oppdages.
Resultatet av internkontrollen viser at universitetet må fortsette med å øke bevisstheten ved informasjon,
kurs og opplæring på de forskjellige enhetene for å styrke kunnskapen blant UiOs ansatte om rutiner og
lovkrav innen personvern og informasjonssikkerhet.
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) har, slik personvernombudet erfarer, et godt fokus på
personvern, og bestilte et kurs i personvern fra LINK – Senter for læring og utdanning i 2019. Det kurset er
nå i bruk ved UV, og det arbeides med å få det tatt i bruk ved Det humanistiske, Det teologiske og Det
medisinske fakultet. Kurset er utviklet av LINK i nært samarbeid med jurister fra USIT, med 3 grunnleggende
moduler og 1 modul som tilpasses den enkelte enhet. Personvernombudet vil gi ros til de involverte for
tiltaket og håper kurset blir tatt i bruk ved hele UiO, siden et slikt kurs har vært etterspurt etter innføringen
av GDPR.
Stedlige kontroller
Som en del av internkontrollarbeidet utføres det også stedlige kontroller ved enhetene og det utføres
brevkontroller for utvalgte områder. Disse stedlige kontrollene og brevkontrollene har som formål å
kontrollere etterlevelse av rutiner for personvern og informasjonssikkerhet. De stedlige kontrollene utløses
av eventuelle problemområder avdekket i den årlige internkontrollen, varsler eller andre forhold som tilsier
at kontroll bør utøves som eksempelvis oppfølging av avvik.
I 2020 er det utført stedlig kontroll ved Det Odontologiske fakultet. Resultatet av kontrollen blir fulgt opp
med en tiltaksliste med 11 punkter. Det tok dessverre en del tid å få gjennomført kontrollen, men
personvernombudet opplever at kontrollen var vellykket og følges opp med gode tiltak.
Det pågår fortsatt en brevkontroll siden høsten 2020 ved Avdeling for Personalstøtte vedrørende rutiner
for innsyn i ansattes e-postkasse.
Våren 2021 er det også igangsatt en brevkontroll ved institutt for informatikk ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet som fortsatt pågår.
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Schrems II
16. juli 2020 kom EU-domstolen med en dom som har skapt utfordringer for de fleste som overfører
personopplysninger til land utenfor EØS (tredjeland) og som virkelig har vært den store «snakkisen» for de
som jobber med personvern. Dommen kom med tilleggskrav som medfører at det ikke lenger er
tilstrekkelig å bruke et gyldig overføringsgrunnlag slik som EU-kommisjonens standardbestemmelser. Uten
et overføringsgrunnlag er slike overføringer ulovlige, men etter dommen stilles det altså ytterlige krav.
Formålet med tilleggskravene er at personopplysninger som overføres ut av EØS må sikres et
beskyttelsesnivå som svarer til det som er påkrevd under GDPR. Det som har vært den store utfordringen
er å finne ut av hvilke tilleggskrav som kreves.
UiO deltar i et sektorarbeid med UNIT om utarbeidelse av felles retningslinjer. Så langt har UNIT anbefalt å
ikke ta i bruk nye tjenester som medfører en overføring til land utenfor EØS, og da særlig til USA.
Det er ventet endelige retningslinjer fra Det europeiske personvernrådet (EDPB) i løpet av våren 2021.
Disse har vært på høring siden november og vil forhåpentligvis gi en bedre veiledning om hvordan man
lovlig kan overføre personopplysninger til land utenfor EØS.

5. Personvern i forskning
En større del av personvernombudets rådgivings- og veiledningsfunksjon omfatter UiOs
forskningsvirksomhet hvor det behandles personopplysninger. Dette er blant annet basert på at
universitetet er pålagt å involvere personvernombudet i flere prosesser og at personvernvurderinger i
forskning ofte er omfattende og kompliserte hvor det er nødvendig med dybdekunnskap og større erfaring.
Personvernombudet gir råd til enkeltforskere både innledningsvis og underveis i forskningsprosjekter, gir
råd i personvernkonsekvensvurderinger og kontrollerer universitetets gjennomføring av
personvernkonsekvensvurderingene i ukentlige møter. Personvernombudet er, sammen med utøverne av
behandlingsansvaret, også i dialog med NSD som utfører personverntjenester for universitetet i
forskningssammenheng, både for å svare ut spørsmål, gi råd og diskutere justering av den veiledningen NSD
gir UiOs forskere og studenter.
Det er personvernombudets oppfatning at universitetet har god kontroll over sin forskningsvirksomhet
hvor det behandles personopplysninger, men det er fortsatt en behov for flere opplæringsarenaer. Dette
behovet fremkommer helt tydelig i hva slags spørsmål forskerne og studenter stiller, og gir en klar
indikasjon på at det er usikkerhet rundt hvordan de skal gå frem for å få vurdert det som er nødvendig og
hva som kreves av dem.
Personvernombudet er fortsatt av den klare oppfatning at UiO bør vurdere å innføre obligatorisk opplæring
i personvern og informasjonssikkerhet for både studenter og forskere som skal behandle
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personopplysninger i sine prosjekter. En mulighet er å ta i bruk det digitale kurset som er utviklet ved UiO
av LINK.

6. Avvikshåndtering
Personvernombudet skal gi UiO råd i avvikssaker på anmodning fra behandlingsansvarlig og være
kontaktpunkt og samarbeide med tilsynsmyndighetene (Datatilsynet).
UiO har gode rutiner for å håndtere avvik på personopplysningssikkerheten. Men slik det fremgår av
resultatene fra den årlige internkontrollen er det behov for øke kunnskapen om hva som utgjør et avvik og
hvilke regler og rutiner som gjelder.
Personvernombudet har blitt involvert tidlig i prosessen når det har forekommet avvik det siste året. Tidlig
involvering gir personvernombudet muligheten til å gi nødvendige råd underveis i prosessen. Det har vært
seks avvikssaker i denne perioden som har medført melding til Datatilsynet. I de saker som Datatilsynet har
vurdert, er tilbakemeldingen at universitetet har fulgt opp med gode tiltak og det er ikke behov for videre
behandling fra Datatilsynets side. To saker er fortsatt til vurdering hos Datatilsynet.
Prosessene for alle avvik har etter ombudets vurdering vært riktige og gode. I avvikssaker er universitetet
avhengig av god kompetanse innen IT for å håndtere disse. Personvernombudet opplever at UiO innehar
svært god kompetanse på området og denne er det viktig å opprettholde.

7. Risikoområder
Personvernombudet opplever at det fortsatt er utfordringer med hvilke IT-systemer, særlig sky-tjenester,
som blir brukt i forskning og undervisning. Problemstillingen er tidligere påpekt og universitetsdirektøren
understreket i brev av 11. juni 2019 til dekanene at kun godkjente systemer kan benyttes til forskning og
undervisning. Etter personvernombudets vurdering bør det fremdeles prioriteres å sørge for en god prosess
rundt godkjenning av IT-systemer og følge opp at retningslinjene etterleves ved enhetene, slik at
universitetet får en tilfredsstillende kontroll. Personvernombudet forstår det slik at det tidligere var en
egen gruppe ved USIT som godkjente nye IT-systemer, men at ansvaret for dette nå er lagt til de forskjellige
underavdelingene ved USIT. Universitetet bør se hvilke erfaringer som er gjort etter denne endringen og
vurdere om den skal videreføres.
En viktig premiss for å etterleve personvernforordningen, er oversikt over de behandlinger av
personopplysninger som foretas ved universitetet. På dette området er det gjennomført prosjekter hvor
forskningsprosjekter anbefales å registreres i FORSKPRO og administrative behandlinger skal meldes i
Meldeappen. Det er viktig at disse systemene benyttes av alle enheter og utvikles slik at universitetet
beholder en god oversikt og kontroll over behandlinger av personopplysninger ved UiO.
Personvernombudets erfaring er at jo mer bevisstheten og kunnskapen om personvern og
informasjonssikkerhet øker, jo bedre blir universitetet på dette området. Det er derfor litt bekymringsfullt
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at det generell kunnskapsnivået virker å ha sunket noe i den senere tid. Det finnes nå et godt tilpasset
digitalt kurs, utviklet av gode krefter ved universitetet, og det må utnyttes. Økt kompetanse vil kunne
forhindre fremtidige avvik og minske risikoen for personopplysninger på avveie, og potensielt svært høye
gebyr fra Datatilsynet for brudd på personvernforordningen, samt tap av omdømme.

8. Samarbeids og erfaringsutveksling eksternt
Det har vært viktig for personvernombudet å vedlikeholde samarbeids- og kontaktpunkter utenfor UiO.
Bakgrunnen for det er at ombudsrollen er en uavhengig rolle og det er viktig for utførelsen av rollen å
kunne utveksle erfaringer og diskutere med andre i tilsvarende rolle både i universitets- og
høyskolesektoren og andre sektorer. I perioden har det vært god kontakt med personvernombudet ved
Universitetet i Bergen, men også personvernombudet ved Folkehelseinstituttet og flere andre.
Det er opprettet Forum for personvernombud i universitets- og høyskolesektoren hvor alle sektorens
personvernombud kan delta.
Personvernombudet er med i EGN Norges kompetanseforum for personvern og GDPR og JUCs nettverk i
personvern, hvor det er deltakere fra både offentlig og privat sektor.
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