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Status for informasjonssikkerhet og personvern ved UiO 2022 

Kunnskapsdepartementets styringsmodell for informasjonssikkerhet i høyere utdanning og 

forskning spesifiserer styrets ansvar for informasjonssikkerhet og personvern. I denne saken 

orienteres det om UiOs arbeid pn omrndene. 

Det vises ogsn til tidligere orientering i styret 4. mai 2o21 I-SAK 8 «Status pn arbeidet med 

informasjonssikkerhet og personvern ved Universitetet i Oslo». 

Hovedproblemstillinger i saken 

Fokuset pn informasjonssikkerhet og personvern har økt de siste nrene. Informasjonssikkerhet er 

utfordrende pn et universitet hvor man ønsker npenhet og samarbeid med andre forskere i inn- og 

utlandet, samtidig som man skal benytte IT-løsninger som beskytter UiOs verdier, men som ogsn 

eksponeres mot et økende antall trusselaktører. Trusselbildet er i stadig endring og krever 

kontinuerlig årvåkenhet og målrettet innsats for å sikre data, brukere og universitetets verdier. 

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 

Det er nye og tydeligere krav til informasjonssikkerhetsarbeidet i lov- og regelverk, i tildelingsbrev, 

digitaliseringsstrategi mv. Det er ogsn et sterkt økende internasjonalt trusselbilde. Svikt i 

informasjonssikkerhetsarbeidet kan medføre store konsekvenser for UiO, bnde økonomisk og 

omdømmemessig.  

I denne saken orienteres styret om følgende: 

� Om trusselbildet

� Informasjonssikkerhetsløft

� Aktiviteter for bedre sikring

� Digitalisering og kompleksitet

� Hendelseshnndtering og uønskede hendelser
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� Ledelsessystem for informasjonssikkerhet  
� Internkontroll  
� Personvern  
� Videre arbeid  
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Status for informasjonssikkerhet og personvern ved UiO 
2022 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) skriver i sin risikovurdering Risiko 2022 at 

statlige trusselaktører viser en økende vilje til å utnytte våre sårbarheter gjennom en 

helhetlig og langsiktig tilnærming, og trekker frem både cyberoperasjoner slik som 

digital utpressing og posisjonering i forskningssamarbeid. Siden 2019 har NSM sett en 

tredobling i antall cyberhendelser som får alvorlige konsekvenser for virksomheter i 

Norge:  

«Et angrep kan ha store økonomiske konsekvenser for virksomhetene som blir 

rammet, og personlige konsekvenser for ansatte og kunder hvis personopplysninger 

havner på avveie.» (NSM: Risiko 2022) 

I trusselvurderingene trekkes også forsknings- og utdanningsinstitusjoner fram som 

attraktive mål: 

«Norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner holder et høyt internasjonalt nivå. 

De har ofte gode finansieringsordninger og tilgang til avanserte laboratorier og 

annen forskningsinfrastruktur. Fremmede stater har en sterk interesse av å utnytte 

disse fortrinnene ved norske miljøer. Hensikten kan være å tilrettelegge for at norsk 

teknologi og kunnskap benyttes på måter som strider med 

eksportkontrollregelverket. I kontakten med den norske virksomheten holdes den 

reelle sluttbruken av en vare, eller det reelle formålet i et forskningssamarbeid, 

skjult. Finansiering av forskningsprosjekter eller å tilby forskere med 

spisskompetanse lukrative økonomiske avtaler, er også virkemidler PST vet blir 

benyttet. Slike incentiver kan legge til rette for at sensitiv informasjon, kunnskap og 

teknologi tilfaller den utenlandske aktøren.» (PST: Nasjonal trusselvurdering 

2022) 

«Flere land søker informasjon om norske beslutningsprosesser. Virksomheter som 

arbeider med norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk, vil være særlig 
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utsatte for nettverksoperasjoner. Det samme gjelder selskaper og forskningsmiljøer 

innenfor forsvar, helse og maritim teknologi.» (PST: Nasjonal trusselvurdering 

2022) 

Om trusselbildet 

Trusselbildet er fortsatt i endring, og har de siste årene vært preget av mer alvorlige 

angrep. Skillet mellom kriminelle aktører og statsaktører viskes ut. Statsaktører 

etterligner kriminelle grupper for å skjule sin aktivitet - kriminelle aktører jager profitt 

og tilpasser sine metoder for å maksimere utbytte. 

Krigen i Ukraina har akselerert denne utviklingen, vestlige grupperinger har samlet seg 

på nettet for å angripe russiske og kinesiske mål. En del russiske grupperinger har 

samlet seg for å gå etter vestlige mål. Resultatet er større aktivitet der virksomheter 

med eksponerte svakheter risikerer å bli et mer eller mindre tilfeldig offer med 

potensielt store og alvorlige konsekvenser. Det er nærmest umulig å fastslå om en er 

offer for en statsaktør eller en kriminell gruppering. Samtidig er trusselen fra «vanlige 

kriminelle aktører» alvorlig nok. 

Dette økende og uoversiktlige trusselbildet skal håndteres samtidig som økt 

digitalisering tvinger frem stadig flere tjenester og systemer som skal vurderes, sikres 

og forvaltes. 

Informasjonssikkerhetsløft 

2021 var et år preget av flere alvorlige IT-sikkerhetshendelser i inn- og utland. Særlig 

preget såkalte løsepengeangrep medienes omtale av dem. Angrepene på Østre Toten 

kommune, Amedia, Choice og Nortura er noen eksempler. Angrepene på Stortinget et 

annet. UiO har heldigvis styrt klar av alle disse angrepene. Direktør i NSM, Sofie 

Nystrøm, sier at enkle tiltak kunne hindret de fleste av disse hendelsene, og peker på 

NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Disse beskriver i store trekk også 

prinsippene som ligger til grunn for IT-sikkerhetsarbeidet på universitetet slik de er 

formulert i Kapittel 3 Mål og strategi i Ledelsessystem for informasjonssikkerhet 

(LSIS) for Universitetet i Oslo: 

1. Bevisstgjøring av brukerne 

2. Riktig kompetanse i alle ledd 

3. Beskyttelse og sikring 

4. Kontroll og overvåking 

5. Reaksjon og oppfølging 

6. Et kompetent responsmiljø 

7. Kartlagte og klassifiserte tjenester 

8. Strukturerte og ryddige informasjonsressurser 

9. Identifiserbare brukere og prosesser 

10. Anskaffelse, utvikling og vedlikehold av IT-systemer 

11. Særskilt kontroll på administrative systemer 
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Universitetet i Oslo har i en årrekke satset på god, gjennomgående og systematisk IT-

drift som et av hovedtiltakene for å sikre tilstrekkelig informasjonssikkerhet, blant 

annet beskrevet i Kapittel 8: Grunnsikring av infrastruktur og tjenester i LSIS. Det har 

sikret et nødvendig forsprang og styrt universitetet unna de store hendelsene.  

I statusrapporten som ble lagt fram på universitetsstyrets møte 4. mai 2021 ble det 

orientert om planene for et informasjonssikkerhetsløft ved UiO for å øke dette 

forspranget og skape oss større rom for å håndtere eventuelle uforutsette hendelser. 

Flere av de planlagte tiltakene ble fullført i 2021, mens andre er påbegynt og vil bli 

arbeidet med i 2022. 

Høsten 2021 ble antallet IT-tjenester ved UiO som var eksponert på Internett redusert 

med over 80% ved opprydding og innstramning av nettet vårt. Dette gir færre punkter 

å overvåke og gjør det lettere å oppdage angrep. I løpet av desember og januar 2021/22 

ble det gjennomført et internt søk etter sårbarheter, som resulterte i en stor 

opprydding og fjerning av teknisk gjeld, altså gamle IT-systemer og maskiner. Denne 

aktiviteten videreføres som en kontinuerlig tjeneste for å fortløpende kunne oppdage 

nye sårbarheter. 

Andre pågående aktiviteter som vil bidra til bedre sikring 
Enkelte aktiviteter er i størrelse eller art slik at de ikke kan betegnes som rene informa-

sjonssikringstiltak, men har allikevel stor innvirkning på sikkerheten. 

Etablering av ny backup-tjeneste for universitetet med alle data sikkerhetskopiert til en 

egen fysisk lokasjon på universitetet og skilt fra resten av nettet, er et eksempel på en 

slik sak. Denne aktiviteten kom som tiltak etter Enhet for intern revisjon (EIR) sin 

revisjonsrapport i 2018, og vil bli ferdigstilt i 2022. Dette bidrar til ekstra god sikring 

mot løsepengevirus, samt være en mulig exit-strategi for enkelte sky-tjenester ved at en 

kopi av alle UiO-data lagret i skytjenesten også kan lagres lokalt i en ekstra sikret 

løsning. 

Tofaktorautentisering har vært på plass på enkelte systemer, blant annet Tjenester for 

sensitive data (TSD), i en årrekke, men har ikke vært gjennomgående for all drift. Dette 

ryddes det nå opp i. Samtidig er det startet et prosjekt som i løpet av våren 2022 vil 

innføre tofaktorautentisering for alle brukere av tjenester og applikasjoner i MS 365. 

Etter dette vil prosjektet ble videreført for å innføre tofaktorautentisering for 

resterende IT-tjenester utover 2022 

Tidlig deteksjon er en viktig faktor for å redusere konsekvensene ved ett angrep. Ved 

USIT jobbes det kontinuerlig med å øke deteksjonsevnen og sikre at drift og forvaltning 

skjer etter beste praksis. Vi tror at dette bidrar til at vi har relativt få hendelser som får 

store konsekvenser.  
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Digitalisering og kompleksitet 

I perioden har vi sett at innføring av store, sentrale IT-systemer som BOTT:ØL 

(Økonomi og lønn) har gitt til dels store utfordringer for UiOs forvaltning og 

administrasjon. USIT og IT-organisasjonen har brukt store ressurser på integrasjoner 

og tilpasning av systemene til våre behov. Det er grunn til å tro at økt kompleksitet gjør 

oss mer utsatt for brudd på informasjonssikkerheten.  

Sentrale IT-systemer i sektoren aktualiserer også problemstillinger knyttet til juridisk 

ansvar. UiO er selvstendig ansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som 

UiO gjør i disse systemene. For å kunne ivareta dette ansvaret må UiO ha innflytelse på 

avtaleverket og valg knyttet til bruken av tjenestene. I enkelte tilfeller blir avtalevilkår 

og akseptabel risiko fremforhandlet og fastslått av eksterne aktører og videreført til 

UiO som kunde av tjenesten. 

Med stadig utvidet bruk av digitale verktøy innen alle områder innenfor forskning, 

formidling, undervisning og administrasjon, så er behovet for teknisk og juridisk 

vurdering av nye verktøy og tjenester nesten umettelig. Det gjør det krevende å følge 

opp sikkerheten og etterlevelse av relevante lover og regler i en stadig større 

systemportefølje. Vi ser at vi lykkes der vi klarer å lage fellesløsninger som skalerer til 

mange brukere slik som Tjenester for sensitive data (TSD), Nettskjema og Educloud. 

Hendelseshåndtering og uønskede hendelser 

UiO sin gruppe for håndtering av IT-sikkerhetshendelser, UiO-CERT, jobber 

kontinuerlig med håndtering av hendelser ved UiO. På tross av et økende trusselbilde 

og økende kompleksitet, så er antall håndterte saker relativt stabilt. 

UiO-CERT har det siste året mottatt i overkant av 3000 innkommende saker. Dette er 

omtrent på samme nivå som året før. Håndtering av denne mengden saker er mulig 

med veletablerte rutiner og høy kompetanse, på tross av få dedikerte 

personellressurser. Sannsynligvis har innføringen av en rekke nye sikringstiltak bidratt 

til et stabilt nivå på antall saker. 

Det er håndtert omtrent 100 saker der brukerkonto er kommet på avveie. Slike kontoer 

må fanges opp og stoppes raskere for at det ikke skal spre seg til videre misbruk. Der 

kontoer på avveie tidligere kun ble misbrukt til å sende spam, så er risikoen nå at de 

kan være starten på alvorligere hendelser. Dette er en av hovedgrunnen til innføring av 

tofaktorautentisering. 

Vi ser en økning av innmeldte brudd på lov- og regelverk i håndtering av person-

opplysninger. I 2021 var det 39 saker, mot 26 saker i 2020. Det er usikkert i hvor stor 

grad koronasituasjonen har påvirket folks arbeidsmåte og disse tallene, men det er 

klart at informasjon om personvern og forebyggende tiltak trengs kontinuerlig. Økt 

bevissthet hos enhetene kan også forklare noe av økningen. Dette er positivt. 
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Det er en økning i antall utgående saker fra UiO-CERT, 99 saker mot 71 forrige 

periode. Utgående saker er ofte en konsekvens av interne eller eksterne søk etter 

sårbarheter. Økningen i siste periode skyldes i hovedsak en større satsing på å rydde 

opp i gamle og utdaterte systemer. 

Siden forrige gjennomgang har UiO meldt 5 brudd på personopplysningssikkerheten til 

Datatilsynet, i hovedsak knyttet til tilgangsstyring og feilsendt informasjon. Alle 

innmeldingene ble lukket uten videre oppfølging fra tilsynsmyndighetene, men som 

regel med krav om at det iverksettes tiltak i organisasjonen for å hindre at lignende 

brudd skjer igjen. 

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS) 

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS) skal gjennomgås og oppdateres årlig. 

I 2021 ble det ikke meldt inn eller avdekket behov for større endringer.  

Det er behov for mindre justeringer for å reflektere endringer i systemer og 

organisering.  DFØ har kommet inn som leverandør av økonomi- og lønnssystem til 

UiO. Det er også kommet på plass strategiske koordineringsgrupper for IT i forskning, 

IT i utdanning og administrativ IT. 

Spesielt to viktige deler av LSIS blir mye brukt og respektert,  guidene til klassifisering 

og lagring av informasjon. Internkontrollen viser imidlertid at mange enheter ikke er 

kjent med ledelsessystemet, noe som også er naturlig siden mange ansatte er nye siden 

USIT sist gjorde ledelsessystemet kjent med presentasjoner hos enhetene. I 2022 vil 

det ble gjennomført en ny en ny runde med informasjon og presentasjon av LSIS for 

ledelsen ved fakulteter, institutter og andre enheter. 

Internkontroll 
Siden 2018 har vi gjennomført internkontrollen av behandling av personopplysninger 

ved UiO ved at ledere ved hver grunnenhet har svart på et nettskjema knyttet til 

kjennskap og etterlevelse av regelverket. Årets internkontroll viser at enhetene i 

hovedsak har god oversikt over og i stor grad etterlever UiOs rutiner på området. 

Internkontrollen har imidlertid også avdekket at kjennskapen til LSIS er noe lavere i år 

enn de foregående årene. Samtidig avdekket internkontrollen et ønske om mer 

opplæring i personvern og informasjonssikkerhet. Fremover vil det derfor bli prioritert 

å ferdigstille innhold og tilpasninger i e-læringskurs og holde flere 

informasjonsforedrag på enhetene. 

Personvern 

Som forsknings- og utdanningsinstitusjon er UiO avhengig av å sikre et godt 

personvern, både for å ivareta tillitt og for å unngå hendelser der personopplysninger 

om forskningsdeltagere, studenter eller ansatte kommer på avveie. Vi ser at stadig flere 
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forskningsdeltagere og studenter er opptatt av godt personvern og hvordan UiO 

forvalter deres opplysninger. 

Arbeidet med personvern og det offentlige ordskiftet på området preges fremdeles i 

stor grad av ringvirkninger etter Schrems II-avgjørelsen fra 2020. Denne avgjørelsen 

har vanskeliggjort overføringer av personopplysninger ut av EØS, særlig til USA, på 

grunn av vidtrekkende overvåkningslover. Vi ser også at Datatilsynet viser en stadig 

større vilje til å gi store bøter til virksomheter ved brudd på personvernssikkerheten. 

Personvernlovgivningen gir ledelsen ansvar for at behandlingen av personopplysninger 

i virksomheten og etterlevelse av regelverket er basert på risikovurderinger og 

fastsettelse av akseptabel risiko. Særlig etter Schrems II-dommen har spørsmålet om 

akseptabel risiko for universitetet sett i lys av UiOs mål og strategi, blitt problematisert. 

Et eksempel er avveiingen av hvor data er lokalisert og graden av 

informasjonssikkerhet i tjenesten. Dette er vurderinger som går igjen både innenfor 

alle deler av universitetets virksomhet og i alt fra hvilke IT-tjenester universitetet 

ønsker å benytte, hvilke sosiale medier universitetet skal være tilstede på, til deling av 

forskningsdata i internasjonale forskningssamarbeid. 

UiO har lenge arbeidet med gode løsninger for å sikre godt personvern i tjenestene som 

brukes av forskere og studenter, noe som medfører at flere tiltak er på plass for å møte 

problemstillingene nevnt ovenfor. Noen tjenester er det funnet nye og gode alternativer 

til, mens det for andre tjenester er etablert sikringstiltak som gjør at 

personopplysninger ikke føres ut av EØS. Å sikre trygg og lovlig deling av 

forskningsdata på tvers av landegrenser viser også verdien av at UiO tilbyr en rekke 

lokale IT-tjenester slik som TSD og Educloud der UiO selv legger premissene for 

sikringstiltak, lagring og brukervilkår.  

Juristene i IT-direktørens stab har ferdigstilt arbeidet med å tilpasse elæringskurs i 

personvern for forskere og studenter til samtlige relevante enheter. Det er også lagd 

innhold til elæringskurs for administrativt ansatte og det arbeides med sikte på at dette 

er klart til lansering i løpet av høsten.  

Alle behandlinger av personopplysninger må være i tråd med regelverket. Personvern-

tjenester i Sikt (tidligere NSD) vurderer fortsatt personvernet i alle 

forskningsprosjekter som behandler personopplysninger, på vegne av UiO. Vinteren 

2022 har det vært en diskusjon i media om personvern, forskningsetikk og Sikt sin 

rolle, og det er tatt orde for at å melde prosjektet sitt til Sikt kan oppleves som en 

langvarig og komplisert prosess. Samtidig erfarer vi at mange forskere får god bistand 

og støtte fra Sikt, og at rutinene som er etablert for forskning med personopplysninger 

etterleves og bidrar til at UiO sikrer et godt personvern for alle forskningsdeltagere. 

Det er klart at det er UiO som har ansvaret for at personvernet i prosjektene våre 

ivaretas. Hvordan dette best gjøres er først og fremst et spørsmål om hvordan 

universitetet ønsker å organisere arbeidet med kvalitetssikring av etterlevelse i 

forskningsprosjekter.   
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Videre arbeid 
Det viktigste i det videre arbeidet er det daglige arbeidet som opprettholder den gode 

informasjonssikkerheten på UiO, holde alle systemer oppdaterte, avvikle gamle 

systemer, ha sikkerhet i dybden (slik at hvis en beskyttelsesmur brytes kommer man 

bare inn på det systemet og ikke alle andre), opprettholde dyp og bred kompetanse i 

IT-avdelingen, kurs, opplæring og støtte til brukerne, godt samarbeid med nasjonale 

myndigheter og sektoren og ha god kontroll på UiOs data.  

Universitetet, på samme måte som andre UH-institusjoner, er og skal være en åpen 

institusjon og har derfor en strategi for informasjonssikkerhet som er annerledes enn 

de fleste andre institusjoner. Mens andre institusjoner, organisasjoner og foretak 

sperrer alt og åpner for tilgang utenfra ved behov, er det motsatt på universitetet der 

alt i utgangspunktet er åpnet og man sperrer der det er behov for beskyttelse. Med 

utviklingen i trusselbildet må universitetet vurdere om det er behov for å endre denne 

strategien. Dette må vurderes nøye.  

Det økte trusselbildet gjør også at det er behov for større kapasitet innen informasjons-

sikkerhet, IT-sikkerhet, IT-juss og risikovurderinger. UiO må arbeidet mer med 

kartlegging av våre verdier, hvilke som kan være mål for Cyber-trusler og hvordan de 

skal sikres. 

Det kommer stadig opp nye skytjenester som forskere og undervisere ønsker å ta i 

bruk. Det er krevende å gjøre de nødvendige vurderingene av slike skytjenester for å 

sikre at UiO følger lov- og avtaleverk, samtidig som de vitenskapelige ansatte får de 

tjenestene de har behov for. Det er risiko ved skytjenester, samtidig som det er også er 

utfordringer ved tjenester driftet ved UiO.  

Områder som bør få økt oppmerksomhet i tiden som kommer: 

� Øke innsatsen innen opplæring og informasjonsarbeid på enhetene. 

� Opprydding i IT-tjenestene for å senke kompleksiteten og gjøre hverdagen 

enklere for brukerne. 

� Mer samarbeid om arkitektur og juridiske avklaringer i sektoren 

� Arbeide for større åpenhet om sikkerhetshendelser nasjonalt og i sektoren 

Vedlegg: 
Vedlagt følger: 

1. Status informasjonssikkerhet 

2. Status personvern 
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Krav Tilstand 2019 Tilstand 2020 Tilstand 2021 Tilstand 2022 Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak
Ledelsessystem for 
informasjonssikkerhet - LSIS

Oppfølging av funn i 
kartleggingen

Tilfredstillende Tilfredstillende Tilfredstillende Tilfredstillende
Kartleggingen viser tildels store mangler i 
kjennskap og etterlevelse ved enkelte enheter

Målrettede tiltak mot enkelte 
enheter.

Ledelsens gjennomgang
Tilfredstillende God God God

Gjennomført som årlig rapportering til 
Universitetsstyret

Grunnsikring - KD oppfordrer 
institusjonene til å løfte 
informasjonssikkerheten høyere 
enn de nasjonale minstekravene.

God God God God

UiO har i LSIS videreført krav om grunnsikring. 
UiO har lange tradisjoner for felles drift, oppsett 
og konfigurasjon av systemer. Med noen lokale 
tilpassinger er alle tiltak i NSMs «ti viktige tiltak 
mot dataangrep» iverksatt på UiO. Det har blitt 
gjennomført en rekke spesifikke sikringstiltak i 
løpet av 2021.

Utrulling av tofaktor-autentisering 
vil fortsette i 2022, sammen med 
generelle sikringstiltak.

Internkontroll på 
informasjonssikkerhetsområdet

God God God God
Gjennomført årlig hver vår sammen med 
internkontroll for bruk av personopplysninger
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Status på arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiO Side 2 av 2

Krav Tilstand 2019 Tilstand 2020 Tilstand 2021 Tilstand 2022 Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak
Hendelseshåndtering

Har institusjonen innført rutine 

for å håndtere uønskede digital 

hendelser?
God God God God

UiO-CERT er UiOs operative hendelsesteam. De 

har eksistert siden 2005, og har gode og 

dokumenterte rutiner - med godt nasjonalt og 

internasjonalt nettverk.

IT-beredskap og kontinuitetsplan

Tilfredstillende Tilfredstillende Tilfredstillende Tilfredstillende

IT-beredskapsplan er innført, trent og øvd.  Det 

er fortsatt mangler ved kontinuitetsplanene.

Det må innføres 

kontinuitetsplaner for viktige 

prosesser. Dette må følges opp 

også utenfor USIT.

Krav Tilstand 2019 Tilstand 2020 Tilstand 2021 Tilstand 2022 Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak
Eksportkontroll

Har institusjonen oversikt over 

kunnskapsområder som 

reguleres av eksportkontroll-

lovgivningen?

Ikke tilfredstillende Ikke tilfredstillende Tilfredstillende

Internkontrollen 2019, 2020 og 2021 viser at 

enhetene ikke har god nok oversikt over 

eksportkontroll-regelverket. Økt bevissthet i 

sektoren bidrar til at flere er oppmerksomme og 

jobber med problemstillingen.

UiO må kartlegge hva som er 

underlagt regelverket og gjøre 

nødvendige tiltak. 

Forskriftsendring er ute på høring 

med frist i slutten av mai.

Etterlever institusjonen 

eksportkontroll-lovgivningen?
Ikke tilfredstillende Ikke tilfredstillende Tilfredstillende

Interkontrollen 2019, 2020 og 2021 viser at 

enhetene ikke har god nok etterlevelse av 

eksportkontroll-regelverket

UiO må følge eventuelle endringer 

som kommer i oppdateringer av 

eksportkontroll-forskriften. 
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Status på arbeid med personvern ved UiO Side 1 av 3

Krav Tilstand 2019 Tilstand 2020 Tilstand 2021 Tilstand 2022 Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak
Krav om oversikt over all behandling 
av personopplysninger i forskning

Medisinsk og helsefaglig forskning Tilfredstillende God God God
Forskpro er i bruk ved alle fakulteter med unntak 
av Det juridiske fakultet.

Forskning på øvrige 
personopplysninger God God God God

NSDs meldingsarkiv gir en oversikt over UiOs 
forskning på personopplysninger. Alt som skal til 
NSD meldes i stor grad til NSD. 

Krav Tilstand 2019 Tilstand 2020 Tilstand 2021 Tilstand 2022 Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak
Krav om oversikt over all behandling 
av personopplysninger

Register over administrative 
behandlinger Tilfredstillende Tilfredstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende

Det er fremdeles mangelfulle registreringer i vår 
oversikt over behandlinger, den såkalte 
"meldeapppen".

Det kreves større bevissthet og bedre kontroll 
fra ledelsen på enhetene om lovlig bruk av 
systemer, og større bevissthet rundt hvilke 
systemer og behandlinger som skal registreres i 
meldeappen.

Oversikt over systemer brukt i 
forskning og utdanning Ikke tilfredstillende Tilfredstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende

Nettskjemaet for egenrapportering av mindre 
skytjenester til bruk i forskning og utdanning 
bidrar til at flere systemer blir registrert og får 
gjennomført en nødvendig vurdering av 
personvern og informasjonssikkerhet. Det 
oppdages fremdeles flere systemer i bruk på UiO 
som ikke er godkjent, men oftere enn i fjor er 
dette systemer som brukes i mindre skala.

Det må fremdeles kommuniseres tydelig fra 
enhetene at man kun kan ta i bruk systemer som 
UiO har godkjent slik at UiO har kontroll på 
informasjonssikkerheten og personvernet. 
Nettskjemaet for egenrapportering av mindre 
tjenester må bli bedre kjent på enhetene.
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Status på arbeid med personvern ved UiO Side 2 av 3

Krav Tilstand 2019 Tilstand 2020 Tilstand 2021 Tilstand 2022 Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak
Krav om intern 
forankring/godkjennelse av alle 
forskningsprosjekt som behandler 
personopplysninger

Medisinsk- og helsefaglige 
forskningsprosjekter Tilfredstillende God God God

Tjenesteavtalen med NSD om vurderinging av 
forskningsporsjekter som behandler 
personopplysninger, er  utvidet til også å 
omfatte medisinske og helsefaglige prosjekter. 
NSD bistår forskere med 
personvernkonsekvensvurdering (DPIA) når 
dette er nødvendig.

Forskning på øvrige 
personopplysninger God God God God

Tjenesteavtale med NSD om gjennomgang og 
godkjennelse av forskning på 
personopplysninger.
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Status på arbeid med personvern ved UiO Side 3 av 3

Krav Tilstand 2019 Tilstand 2020 Tilstand 2021 Tilstand 2022 Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak

Krav om internkontroll

Generelle veiledere God God God God
Oppdaterte generelle rutiner og veiledere for 
behandling av personopplysninger i forskning og 
i administrasjonen.

Internkontroll/Kvalitetssystem for 
forskning på personopplysninger Tilfredstillende Tilfredstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende

Rutine for forskning med personopplysninger er 
vedtatt og publisert. Kvalitetssystemet for 
medisinsk og helsefaglig forskning er oppdatert 
for å speile de nye rutinene om søknad til NSD 
for all forskning med personopplysninger. 

Dedikerte personer på enhetsnivå 
med ansvar for personvern God God God God

Personvernkontakter på alle enheter blir kurset 
til å kunne besvare personvernspørsmål fra egen 
enhet. Bidrar til kompetanseheving og oversikt 
over personverrettslige problemstillinger og 
løsninger på egen enhet. 

Kursing og veiledning av 
ansatte/forskere/studenter Tilfredstillende Tilfredstillende Tilfredstillende Tilfredstillende

Opplæringsprogram på UiOs enheter ved behov og på forespørsel. Utøver av behandleransvaret holder jevnlig kurs/presentasjoner for studenter og ansatte på alle enheter, men antall avholdte kurs i 2021 er fortsatt lavere enn tidligere år. E-læringskurs innen personvern i forskning er utviklet og tatt i bruk hos samtlige relevante enheter. Spørsmål om personvern besvares fortløpende på telefon og e-post. Personvernkontakter kurses slik at de kan besvare spørsmål fra egen enhet. 
Innhold til e-læringskurs for administrativt 
ansatte er laget, og skal videreutvikles i 2022.

Internkontrollsystem God God God God

Internkontrollsystem i form av årlig skriftlig 
interkontroll/brevkontroll og stedlig kontroll er 
revidert og implementert. Ledere ved alle 
enheter besvarer en skriftlig internkontroll i 
februar/mars og stedlige kontroller 
gjennomføres fortløpende med spesifikke tema i 
fokus.

Krav Tilstand 2019 Tilstand 2020 Tilstand 2021 Tilstand 2022 Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak

Krav om et overordnet 
personvernombud God God Tilfredstillende Tilfredstillende

Konstituert personvernombud er ansatt i 50% 
stilling. Stillingsinstruks er vedtatt av 
Universitetsstyret. Evaluering av denne 
ordningen skal gjennomføres.
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