
 

Agenda for Forum for forskningsdekaner 7. november 2017 
 

 
Deltakere: 
Åse Gornitzka (viserektor, leder for forumet), 
Per Morten Sandset (viserektor, leder for forumet),  
Ellen Rebecca Rees (Det humanistiske fakultet),  
Alf Petter Høgberg (Det juridiske fakultet),  
Finn- Eirik Johansen (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet),  
Hilde Irene Nebb (Det medisinske fakultet),  
Linda Hildegard Bergersen (Det odontologiske fakultetet),  
Timothy John Brennen (Det samfunnsvitenskapelige fakultetet),  
Helge Ivar Strømsø (Det utdanningsvitenskapelige fakultet),  
Halgeir Elstad (Det teologiske fakultet).  
Desiré Treichler vara for Henrik Andersen Sveinsson (UiODoc) 
 
 
Inviterte: Hermann Strøm (AF, SFFU), Mette Topnes (AF, SFUI), Mette Sollihagen Hauge (AF, SFUI) 
 
 
Sekretariat: 
Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering (SFUI) i Avdeling for fagstøtte 
v/seksjonsleder Kristine Naterstad 
Vibeke Alm (koordinator for forumet for SFUI)  
Thomas Østerhaug (koordinator for forumet for Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning (SFFU)) 
 

 
Sted: Møterom 3, 10. etg, Lucy Smiths hus 
Tid:   Tirsdag 7. november  kl 10.00-12.00 

DAGSORDEN 
 

Diskusjonssaker  
 
SAK 1. UiOs arbeid med Horizon2020 framover  
  
Mobilisering til deltakelse i EUs rammeprogram. Se vedlagt dokument for informasjon om saken  
 
Åse Gornitzka innleder 
 

 
SAK 2. Innovasjon – forberedelse til styresak 6. februar 
  
Innovasjonsløftet, status og veien videre. Se vedlagt dokument for informasjon om saken 

 

Per Morten Sandset innleder 

 
 

SAK 3. Krav om arkivering og åpen tilgang for forskningsartikler 
 
Hvordan kan vi sikre at vitenskapelig ansatte ved UiO avleverer vitenskapelige artikler til 

vitenarkivet i tråd med Forskningsrådets krav? Se vedlagt dokument. 
 
Hermann Strøm (SFFU) innleder saken. 



 

 
SAK 4. Høringen av rapport fra Helsedatautvalget1 
 
Rapport fra Helsedatautvalget – «Et nytt system fo renklere og sikrere tilgang til helsedata» er 
sendt på høring, se www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-helsedatautvalget-
et-nytt-system-for-enklere-og-sikrere-tilgang-til-helsedata/id2569090/ 
 
Rapportens anbefaling bør ses i sammenheng med ny personvernlov (UiOs endelige innspill 
vedlegges) og høringen på ny forskrift om Befolkningsbasertehelseundersøkelser. Enhetene har blitt 
tilsendt høringen med intern frist 3.nov.2017. Se vedlagte høringsbrev. 
 
Viserektor Per Morten Sandset og saksbehandler Mette Sollihagen Hauge (AF/SFUI) innleder og 
inviterer til eventuelle ytterligere innspill. 
 
 
SAK 5. Evt. 
 
 
Aktuelle saker høsten 2017 

- Implementering av ny forskningsetikklov  
- Institusjonell satsing på Øst-Asia  
- Innovasjon – styremøtesak 6. februar 
- Horizon 2020 – Del av styremøtesak på forskningskvalitet 6. februar? 
- Høring Ny personvernlov 
- Høring Helsedatautvalget 
- Åpen vitenskapelig publisering – Forskningsrådets krav 

 
 
Aktuelle orienteringer: 
 Norges 2. innspill til EUs 9. rammeprogram – Regjeringen, 10. oktober 

Lanseringsseminar av Indikatorrapporten – Lysaker, 19. oktober  
Revidert Langtidsplan – Hvor skal vi egentlig på sikt? - NHOs møtesenter, 4. desember 

(påmeldingsfrist 24. november) 
Bærekraftskonferansen – Bergen, 8. og 9. februar 2018 

 Humaniorameldingen – hva nå? – Litteraturhuset, 27. november 
           (påmelding)  
 
 
Møter høsten 2017 

ti   21. nov. kl. 10.00 - 12.00 
to   14. des. kl. 10.00 - 12.00 
 
  

                                                 
1SAK 4 -  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-helsedatautvalget-et-nytt-system-for-

enklere-og-sikrere-tilgang-til-helsedata/id2569090/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-helsedatautvalget-et-nytt-system-for-enklere-og-sikrere-tilgang-til-helsedata/id2569090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-helsedatautvalget-et-nytt-system-for-enklere-og-sikrere-tilgang-til-helsedata/id2569090/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/andre-norske-innspill-til-eus-nye-rammeprogram-for-forskning-og-innovasjon/id2575852/
https://www.forskningsradet.no/prognett-indikatorrapporten/Lanseringsseminar_2017/1254031094991
https://www.forskningsradet.no/prognett-indikatorrapporten/Indikatorrapporten_2017/1254026172832
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/revidert_langtidsplan_hvor_skal_vi_egentlig_pa_lang_sikt_
http://www.uib.no/sdgkonferansen
https://forskningsradet.pameldingssystem.no/humaniorameldingen-hva-na?tab=regform
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Til  Forskningsdekanforum 
Fra  AF/SFUI – EU-kontoret 

Sakstype: Diskusjonssak 

Møtedato: 07. november 2017 

Notatdato: 25. oktober 2017 

Arkivsaksnr.:  

Saksansvarlig: Kristine Naterstad 

Saksbehandler: Mette Topnes 

 

Mobilisering for økt deltakelse i EUs rammeprogram/H2020: 
identifisering av konkrete tiltak og virkemidler  

Mål: Styrket mobilisering av UiOs fakulteter, enheter og forskere til økt deltagelse og større 
gjennomslag i H2020/rammeprogrammet. 

Tiltak: Å etablere en arbeidsgruppe som ser på kortsiktige og langsiktige muligheter / utfordringer 
ved økt mobilisering.  

 

Bakgrunn 

UiO har vist god evne til å hente hjem prosjekter innenfor «Eksellens-pillaren» i H2020. Her ligger 

vi på høyde med flere europeiske universiteter vi gjerne vil sammenlignes med, og det skal vi 

fortsette med. Statistikk fra kommisjonen viser at UiOs utfordring i hovedsak ligger innenfor de 

tematiske områdene. Her må UiO gjør en ekstra innsats i forbindelse med utlysningen av det siste 

arbeids-programmet i H2020, ikke minst for å nå ambisjonen om 60 % økt inntjening av EU-

midler. Erfaringen tilsier at det siste arbeidsprogrammet varsler tematikk, virkemidler og 

arbeidsform for kommende rammeprogram. En styrket mobilisering nå vil ikke bare være viktig for 

deltakelse i nåværende rammeprogram, men også for å posisjonere seg for det neste. 

 
UiOs deltakelse i H2020 så langt viser en sterk økning i antall søknader, mens tilslagsprosenten er 

halvert fra FP7 til 10 %. Vi gjør det relativt bra innen «Eksellens-pillaren», men har større 

utfordringer innenfor de tematiske utlysningene, hvor vi har lav deltakelse sammenlignet med 

andre norske universiteter, og med FP7. Det er bare innenfor områdene Helse, IKT og HumSam vi 

har en søknadsmengde av en viss størrelse. Antall innvilgede prosjekter innen tematiske områder 

ligger bekymringsverdig lavt. 

 

I disse dager lanseres siste del av arbeidsprogrammet for H2020, med søknadsfrister forventet fra 

første kvartal 2018. Det lyses ut midler for de tre gjenværende årene, tilsvarende nærmere 50 

milliarder Euro, som er de siste 60 % av H2020.  

 

Mobilisering 

Det arrangeres høsten 2017 informasjons- og mobiliseringsmøter til siste del av H2020 i samarbeid 

mellom institusjoner og Forskningsrådet, i alle de større byene. Erfaringsmessig har slike opplegg 

dårlig oppslutning ved UiO, og rektoratet ønsker derfor å engasjere fakulteter og fagmiljøer til å 

tenke nytt og mer målrettet rundt mobilisering for såvel eksellens som de tematiske områdene. 
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Fra sentralt og lokalt hold finnes det allerede en rekke virkemidler og tiltak for å mobilisere og 

støtte opp under deltakelse i i H2020. Dette må vi bygge videre på. Samtidig rapporteres om 

utfordringer med tematiske utlysninger i form av problem med målrettethet og langsiktighet for 

motivering og identifisering av relevante miljøer, problemer med å nå ut i linjen til den enkelte 

forsker/miljø med relevant informasjon, og å gjøre dette i samforståelse mellom faglig og 

administrativ linje. Tydelighet fra ledelse på alle nivåer på behov for mobilisering, og godt 

samarbeid fra fakultets- til forskernivå, er etterlyst. Forskerne rapporterer om ulike grunner til at 

de velger å ikke søke H2020, som mangel på tid, kompleksitet i virkemidlene samt vanskelighet 

med å identifisere relevante utlysninger. 

 

Diskusjon om mobilisering til deltakelse i rammeprogrammet: kort- og langsiktige 

perspektiver. 

  

1) Mulige konkrete arrangement ved UiO for mobilisering til siste arbeidsprogram i 

H2020  

Hva blir fakultetsledelsens rolle i mobiliseringen til siste arbeidsprogram i H2020? Hvordan bør 

enhetene mobilisere?  

 

Ønsket resultat: plan for mobilisering til siste arbeidsprogram i H2020. 

 
2) Etablering av arbeidsgruppe 

Det anbefales etablering av en arbeidsgruppe som kan utarbeide og foreslå en tiltaksplan for 

Forum for forskningsdekaner.  

 

Ønsket resultat: avklaring medlemmer av arbeidsgruppe og oppdrag. 

 

Under er en del momenter listet opp, som fort kommer opp i forbindelse med mobilisering til 

deltakelse i EUs rammeprogram. Disse kan være nyttige å adressere i mobiliseringsarbeidet.  

EUs hovedprioriteringer for de siste tre årene av Horisont 2020 følger på neste side. 

Viktige momenter i mobiliseringsarbeidet på 
 

kort sikt: 

Hvordan formidle og tilgjengeliggjøre kommende utlysninger 

Kanaler for informasjon – faglig/administrativ linje 

Hvordan sikre bedre målretting av mobilisering 

Hvordan sikre helhetlig mobilisering i faglig/administrativ linje til relevant bruker 

Hvordan sikre rett nivå for formidling av tverr- og flerfaglig tilnærming  

Hvilke ressurser kan benyttes for å løfte mobilisering 

lang sikt: 

Hvordan identifisere, rekruttere og motivere forskningsmiljøer  

Hvordan tilgjengeliggjøre utlysninger 

Hvordan styrke relevante nettverk  

Hvordan legge til rette for at tematiske prosjekter blir attraktive  

Hvordan påvirke utlysninger 
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________________________________________________________________________________ 

 

EUs hovedprioriteringer for de siste tre årene av Horisont 2020 

 Økte investeringer i forskning og innovasjon for bærekraftig utvikling og klima. 

Fokusområder vil være klima og sirkulær økonomi. 

 Integrere digitalisering i industrielle teknologier og i samfunnsutfordringene. 

 Styrket internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid. 

 Samfunnsmessig motstandskraft. Sikkerhetsutfordringer knyttet til terrorisme, 

informasjonssikkerhet og naturkatastrofer. 

 Markedsskapende innovasjon. Etablering av en pilot for Det europeiske innovasjonsrådet 

(EIC). 

Kommisjonen publiserer utkast til arbeidsprogram for 2018-2020 fortløpende her: 

Neste arbeidsprogram 2018-2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme


Universitetet i Oslo Notat 
 
          

Seksjon for forsknings- , 
utdanningsstøtte og 
internasjonalisering 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus. Problemveien 
7 

Telefon:  
Telefaks:  
postmottak@admin.uio.no 
 

 

Til: Forum for forskningsdekaner 

Fra: Avdeling for fagstøtte (AF) 

 

 

  

Møtesaksnr.:  SAK 2  

Møtenr.:  12/2017 

Møtedato:  7. november 2017 

Notatdato:  31. oktober 2017 

Arkivsaksnr.:  

Saksbehandler: Ingunn K. Wiig (SSA, AF), Elisabeth Josefine Lackner (SKS, AF), 

Julianne Krohn-Hansen (SFFU, AF), Kristine Naterstad (SFUI, 

AF) 

 

 

Innovasjonsløftet, status og veien videre 

 
Det er en forventning om økt innovasjon i UH sektoren. Forskningsbasert innovasjon og fokus på 
«impact» vektlegges stadig sterkere fra myndighetenes side, og av eksterne 
forskningsfinansierende aktører, som NFR og EU.    
 

Det er identifisert 5 satsingsområder for innovasjonsløftet ved UiO:  

 Innovasjonskapasitet - Kultur, kommunikasjon og lederskap   

 Kommersialisering og entreprenørskap  

 Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser   

 Studentinnovasjon   

 Utdanning   
 
Innovasjon er et sentralt område for UiO, er innbakt som tiltak i utviklingsavtalen med 
Kunnskapsdepartementet og er adressert med tiltak for enhetene i årsplanen for 2018-2020 (se 
siste side).  
 
Forum for forskningsdekaner har ansvaret for innovasjon, og temaet har vært jevnlig oppe i 
møtene.  
 
I forbindelse med styremøtet i februar 2018, skal vi legge frem status og veien videre for 
innovasjonsarbeidet ved UiO.   
 
Nedenfor følger en kort oppsummering på hvor vi står på de ulike innsatsområdene, og hva vi ser 
blir viktig fremover.   
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På forum for forskningsdekaner den 7. november ønsker vi å diskutere planen, og særlig tiltakene 
foreslått, med forumet. Innsatsområdene har noe ulik karakter, men vi ser det som viktig at 
forumet har eierskap til dem alle. Vi ønsker også å diskutere hvordan forumet ønsker å jobbe med 
innovasjon. Skal det nedsettes en arbeidsgruppe som rapporterer til forumet, eller skal forumet 
selv jobbe med sakene?  
 
I forum for forskningsdekaner 21. november vil vi fortsette diskusjonen om innovasjon, under 
overskriften: Økosystem for industrielt lederskap; den globalt orienterte livsvitenskapsbyen Oslo.  
 

Til diskusjon:  

1) Innspill til planen fremover  

Hva blir særlig viktig for enhetene å ta aktiv del i når det gjelder innsatsområder og tiltak foreslått 
fremover?   
 

2) Arbeidsform  

Hvordan ønsker forumet å jobbe med innovasjon? Skal det nedsettes en arbeidsgruppe som 
rapporterer til forumet, eller skal forumet selv jobbe med sakene?  
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1.     Innovasjonskapasitet - Kultur, kommunikasjon og lederskap  

Bakgrunn 

UiO har et spesielt ansvar for å frembringe ny kunnskap og løsninger i møte med komplekse 

samfunnsutfordringer, herunder behovet for å etablere nytt næringsliv. Samtidig må UiO i større 

grad enn i dag evne å stimulere til en entreprenørskapskultur som ivaretar hele 

kompetansegrunnlaget ved UiO.  

Det er store variasjoner i fakultetenes bevissthet og holdning til innovasjon, og det er et uttrykt 

behov for å utvikle et felles begrepsapparat, tydelige ambisjoner og mål på tvers av miljøene. 

Samtidig er det viktig at enhetenes karakter ivaretas. Forskningsdekanene er ansvarlig for 

innovasjon, i tillegg må studiedekanene engasjeres på utdanningssiden.  

Etablering av suksessfaktorer for innovasjonsarbeidet er viktig for bevisstheten om hvor vi lykkes, 

og hvor vi har forbedringspotensial.  

Formål/mandat 

 Identifisere og vurdere tiltak innen kulturbygging, kommunikasjon og lederskap som skal 

bygge innovasjonskapasitet v/UiO.  

 Beskrive hvordan kommunikasjon kan støtte opp under de fire andre grunnpilarene i 

Innovasjonsløftet.  

 Vurdere hvorvidt UiO skal etablere en kommunikasjonsplattform for innovasjon ved UiO og 

evt. hvilke aktører som skal involveres i dette arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres 

 Identifisere innovasjonsaktiviteter- og aktører som skal fremheves i UiOs kommunikasjon 

om innovasjon.  

Status 

 Rapport angående indikatorer for suksess er under arbeid. 

 Jevnlig dialog om innovasjon i forum for forskingsdekaner etablert. 

 Arbeid med nettsider er initiert. 

 Dialog med OSIRIS (Oslo Institute for Research on the Impact of Science) startet. 

Tentative tiltak for 2017 / 18 

 Utarbeide en kommunikasjonsplattform for Innovasjonsløftet 

o Tydeliggjøre UiOs visjon og ambisjon. 

o Mål, målgrupper, begrepsapparat, kanaler, virkemidler og plan for 2018-2020 

 Utvikle og synliggjøre en tydelig identitet for innovasjonsarbeidet ved UiO.  

 Videreføre og forsterke arbeidet med forankring i UiOs fagmiljøer. 

 Identifisere suksessfaktorer  

 Styrke intern- og ekstern kommunikasjon om innovasjon og kulturpåvirkning.  
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2. Kommersialisering og entreprenørskap  

Bakgrunn 

Profesjonalisering av UiOs arbeid med kommersialisering og entreprenørskap. Styrke UiOs 

eierstyring og tydeliggjøre partenes roller. UiO har to hovedpartnere på dette feltet: 1) TTOen 

Inven2 som eies i fellesskap med Oslo universitetssykehus, og 2) UiO eier ca 1/3 av Oslotech 

(m/StartUpLab). Det finnes flere klynger av ulik karakter på campus der UiO er deltaker.  

Formål/mandat 

Profesjonalisering av UiOs arbeid med kommersialisering og entreprenørskap. Målet er et 

velfungerende økosystem med rolleprofesjonalitet, samspill og dynamikk.  

Status 

 Etablert styrket trepartsdialog (Inven2, Oslotech og UiO) 

 Gjennomført egne dialogmøter og tertialrapporteringsmøter med Inven2, som har gitt en 

tydeligere ambisjon for samarbeid og effektmål i tjenestekjøpsavtalen for 2017 

 Styrket fokus på tidligfasetiltak  

 Innsiktsseminar om tredelingsmodellen, mai 2017  

Tentative tiltak for 2017 / 18 

 Oppfølging etter innsiktsseminar om tredelingsmodellen ifølge konklusjoner fra seminaret 

o I denne sammenheng se på forvaltningsavtalen med Inven2 og tilpasning av dagens 

insentiver og juridisk- og strategisk rammeverk  

o Utrede mulige fremtidige modeller for kommersialisering og entreprenørskap 

 Videreutvikle samarbeidet med Inven2 

 Videreføre utvikling av trepartssamarbeidet 

 Styrke aktiviteten i tidligfase 

 Involvering av Forum for forskningsdekaner i arbeidet 
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3. Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye 

møteplasser  

Bakgrunn 

Sammen med samarbeidspartnerne skal UiO bidra til økt verdiskapning i privat og offentlig sektor.   

Formål/mandat: 

 Arbeide systematisk for å bygge, opprettholde og utvikle relasjoner til personer, 

virksomheter og myndigheter som har betydning for hvordan UiO kan nå sin ambisjon med 

Innovasjonsløftet. 

 Utvikle eksisterende og eventuelt etablere nye møteplasser 

 Status 

 Styremøte 9/2-16: Kort skjematisk og kategorisert oversikt over 400 bedrifters kontakt og 

samarbeid med enhetene. 

 Styremøte 18/10-16: Oversikt over samarbeid og fakultetenes strategiske vurderinger av 

samarbeidspartnere og videreutvikling av næringslivssamarbeid, og vurdering av 

strukturelle utfordringer. 

 Styremøte 2/5-17: Næringslivssamarbeid eksemplifisert gjennom case; Bjørn Haugland, 

konsernsjef for bærekraft i DNV GL, la frem erfaringer, suksessfaktorer og utfordringer 

knyttet til samarbeid mellom næringslivet og universitetet. 

 Møteplasser: Cutting Edge, Oslo Life Science konferanse, Tøyenmiddagen, Arendalsuka osv. 

o Bygg/bygninger som møteplass 

 Samarbeidsavtaler: Hvilke avtaler skal ligge på hvilket nivå. Forankre på enhetene 

 Tentative tiltak for 2017 / 18 

 Strategiske allianser – definere og avgrense ift innovasjon 

 Næringslivskontakt – følge opp styresakene 

o Innføre relasjonsdatabase som verktøy og ressurs 

 Møteplasser – utvikle, utnytte og følge opp eksisterende, evt etablere nye 

o Klargjøre UiOs engasjement i allerede etablerte møteplasser som f.eks Cutting Edge.  

o Hvilke eksterne møteplasser bør UiO være tilstede på (eks NHOs årskonferanse)   
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4. Studentinnovasjon  

Formål/mandat 

 UiO skal være et attraktivt studiested også når det gjelder mulighetene for 

kommersialisering og entreprenørskap.  

 UiO skal legge til rette for et bredt tilbud innenfor studentinnovasjon.   

 UiO skal være et studiested med innovative utdanninger hvor studenter bidrar aktivt til 

verdiskaping i form av nye ideer, produkter og tjenester 

STUD-ENT 
Studenter og nylig utdannede mastergradskandidater kan søke om inntil 1 million kroner gjennom 
Forskningsrådets ordning STUD-ENT. Midlene skal brukes til å jobbe med en kunnskapsbasert 
forretningsidé. Prosjektet det søkes støtte til må være forankret i et relevant fagmiljø og søknaden 
må sendes inn av lærestedet på vegne av studentene. 
 
Oslo studentinnovasjon (OSI) 
OSI skal inspirere og stimulere til økt interesse og aktivitet innen nyskaping og entreprenørskap 
blant studenter i Oslo, og profilere Oslo og utdanningsinstitusjonene som en attraktiv arena for 
unge mennesker med ønsker og ambisjoner innen nyskapning og entreprenørskap. OSI finansieres 
av Kunnskap Oslo, og UiO v/SSA er prosjektleder. 

Status STUD-ENT 

 NFR har gjennomført 3 runder, relativt sett har UiOs andel vært lav, ca 13%. 

o første runde: 2 UiO-studenter av 15 totalt 

o andre runde: 1 UiO-student av 8 totalt  

o tredje runde: 3 av 22 totalt.  

 En arbeidsgruppe jobber med å gjøre ordningen kjent blant studenter og ansatte.  

 Opprettelse av midlertidig veiledningsfunksjon, søknadskoordinering og mentortjeneste.   

 Neste søknadsfrist er 14. februar 2018 

Status OSI 

 Første runde ble gjennomført 2015-16, med goderesultater – blant annet: 

o 20 arrangementer/ aktiviteter gjennomført med 1200 deltagere 

o 7 tverrfaglige lag har gjennomført undervisningsopplegget Studentbedrift 

o 40 organisasjoner, virksomheter og bedrifter har bidratt i prosjektet 

o Møteplasser for utdanningsinstitusjoner, innovasjonsmiljøer og studenter. 

o Økt samarbeid mellom Starts lokallag i Oslo. 

 OSI videreføres og videreutvikles i perioden 2017-2018   

INSJ – akseleratormodell - Pilotprosjekt der studentene får sparringhjelp med eksterne 

mentorer  

 Oppstart oktober 2017,  
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Tentative tiltak 2017 / 18 

 Gjennomføre prosjektledelse for OSI 2017-2018 

o Utvikle konseptet 

 Øke UiOs deltagelse i Stud-Ent 

 Støtte opp om studentaktiviteter og studentinitierte tiltak innen innovasjon 

Vedlegg Studentinnovasjon 

Andre aktører og initiativ - studentinnovasjon 

StartUiO - studentforening 

 Jobber for økt interesse for innovasjon og entreprenørskap blant UiOs studenter.  

 Mål: det å starte for seg selv er en realistisk og mulig karrierevei 

 Arrangerer kurs, foredrag, konkurranser og møteplasser  

 Gir veiledning i forbindelse med oppstart av egen bedrift.  

 Startskolen  
o intern kompetanseheving av nye medlemmer i Start UiO.  

 Venture Cup  
o Norges største studentdrevne forretningsplankonkurranse, lokale og regionale 

finaler som arrangeres av Start UiO og Start BI 

 Start Forum Oslo 2017  
o arrangeres av Start UiO, Start BI, Start HIOA, Start HK og Start NMBU. 

 Idédugnaden  
o arrangeres av Start UiO, Start BI og Start HiOA. Samarbeidsprosjekt med Inven2 

knyttet til å øke synligheten av konkurransen “Inven2Start”. 

 INSJ UiO  
o Pilotprosjekt der studenter kan få sparringhjelp og settes i kontakt med eksterne 

mentorer som hjelper med å ta steget fra ide til bedrift. 
o Blir uavhengig av StartUiO fra januar 2018 

StartupLab  

 Tar imot bedrifter/ideer/grupper fra masterprogrammet på SFE (hvis gode nok) 

 Bidrar inn i ulike fora 

 Har siden 2012 støttet ca 200 teknologi-oppstartsbedrifter. 
Inven2Start 

 initiativ for å stimulere til flere studentbedrifter.  

 Inven2Start pakken 
o 60.000 kr i aksjekapital og gave, hvorav 30.000 er til på mentorer, papirer, reg i 

Brønnøysund, bedriftskonto, hjelp til forretningsplan, veiledning osv 

 Gründerne får 97% av selskapet for aksjekapitalen. 

 Kvalifisering 
o delta på Idédugnaden som arrangeres av Start UiO 
o De 10 beste ideene får tilbud om å delta på et hackaton.  
o De 5 beste ideene blir invitert inn i Inven2Start programmet  

SparkUiO  

 Igangsatt av UiOLivsvitenskap   
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 Partnerskap mellom universitet og industri med universitetet i førersetet. Målet er å bygge 
bro mellom grunnforskning og anvendelse av forskningen. Programmet retter seg mot både 
professorer, klinikere, postdoktorer, doktorgradsstipendiater og masterstudenter. 

Ungt Entreprenørskap (nasjonalt og Oslo-avdeling) 

 Har utviklet undervisningsopplegget «Studentbedrift» (for OSI) 

 Ønsker å få det inn i undervisningen (a la utviklingen av legemidler på farmasi) 
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5. Utdanning 

Bakgrunn 

Uteksaminerte kandidater er i dag vårt største, og et av våre viktigste bidrag til innovasjon i 

samfunnet, og bør synliggjøres og utnyttes i større grad.  

Behov for en generisk kompetanse om verdiskapende aktivitet i de faglige miljøene som studentene 

utdannes i, jf. Meld. St. 16 (2016–2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning». UiO har et 

etablert utdanningstilbud innen innovasjon og entreprenørskap. 

 Som en del av Innovasjonsløftet ble det i 2016 nedsatt en plangruppe som blant annet skulle sørge 

for at UiO totalt koordinerer og utvikler et utdanningstilbud som er i tråd med ambisjonene i 

Strategi 2020. 

Plangruppen har bestått av fagpersoner fra ulike miljøer ved UiO, og har vært ledet av professor 

Nils Damm Christophersen. 

Gruppens tildelte oppgave og mandat:  

Koordinere og utvikle utdanningstilbudet og I & E miljøet for studentene ved UiO 

 Aktiviteter:  

 Sørge for at UiO totalt utvikler et utdanningstilbud som er i tråd med ambisjonene i Strategi 

2020, og som dekker behov og etterspørsel innen I & E på et høyt faglig nivå 

 Arbeide for et godt I & E miljø for studentene og stipendiatene ved de forskjellige enhetene 

 Samarbeide med eksterne partnere (som Inven2, Oslotech og Startup Lab) for å styrke 

studentenes og stipendiatenes eksponering for innovasjon i praksis 

 Utvikle samarbeidsformer med næringslivet for å få impulser til undervisning og større 

praksisnærhet for studentene 

Status 

 Universitetsstyret ble i styresak av 14. mars 2017 forespeilet at konkretisering av tiltak vil 

skje gjennom plangruppens arbeid og at arbeidet forventes å resultere i anbefalinger om 

videre innretning og dimensjonering av utdanningstilbudet. Videre at gruppen hadde som 

mål å levere en rapport av første halvår 2017.  

 Plangruppens rapport er etterspurt av nytt rektorat.  

 Rektoratet ser behov for en diskusjon av innretning på det videre arbeidet med dette 

innsatsområdet i samråd med Forum for forskningsdekaner og/eller Utdanningskomiteen. 

Uavhengig av hvor innsatsområdet skal tas videre synes det nyttig å avgrense og definere 

tydeligere hva et institusjonelt løft på dette området skal innebære, feks  

o utrede hvilke verktøy/virkemidler som kan stimulere til integrasjon av innovasjon i 

eksisterende program og emner  
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o identifisere behov for nye studieprogram/emner/arenaer og tilbud, og vurdere 

rollen til enhetene med særlig kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap 

 å etablere støtteordninger for god utdanningsutvikling (Senter for læring og utdanning, 

SFU’ene, SFE, TIK) som støtter opp om UiOs strategi på dette området? 

 

Tentative tiltak 2017-18 

Utdanning innen kommersialisering og entreprenørskap diskuteres i Utdanningskomiteen og i 

Forum for Forskningsdekaner. 

  

  

Innovasjon – grovskisse til tidsplan:   

Behandling i Forum for 
forskningsdekaner  

Del 1  07.11.2017  

Behandling i Forum for 
forskningsdekaner  

Del 2  21.11.2017  

Behandling i 
utdanningskomiteen  

      

Møter i AF (SSA, SFFU, SKS, 
SFUI +)  

  Sept. – des. 2017  

Faste morgenmøter med 
viserektor for innovasjon  

   Sept. – des. 2017  

Møter med øvrige aktører         
Endelig behandling i Forum for 
forskningsdekaner  

   xx. desember  

Endelig behandling i 
utdanningskomiteen  

      

Endelig behandling i 
dekanmøtet  

   xx. januar 2018  

Behandle i møte med de ansattes 
organisasjoner  

   18. januar 2018  

Dokumentfrist     22. januar 2018  
Utsendelse av styrepapirer     29. januar 2018  
Styremøte     6. februar 2018  
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Utdrag fra UiOs årsplan for 2018  

Innovasjon   

Et felles innovasjonsløft skal skape en tydelig visjon og ambisjon, og utvikle en sterk identitet for 
innovasjonsarbeidet ved UiO. Målet er å synliggjøre innovasjonsaktivitet ved UiO på en god måte, 
og i større grad realisere potensialet som finnes i fagmiljøene til innovasjon, verdiskapning og 
omstilling for å møte komplekse samfunnsutfordringer.   
I tiden fremover må det arbeides for å utvikle en kultur og et strategisk rammeverk som åpner for 
en bred tilnærming til innovasjonsarbeid, med fokus på utvikling av innovasjonskapasitet innen et 
bredt spekter; fra kommersialisering til sosial innovasjon.   
UiO skal arbeide for å styrke forståelsen av innovasjon i alle utdanningene, og det skal utvikles et 
bredt utdanningstilbud innen innovasjon, kommersialisering og entreprenørskap. Studentene 
utgjør en stor ressurs for videreutvikling av UiOs innovasjonsevne, og UiO skal styrke sin evne til å 
realisere potensialet i studentenes initiativ og engasjement for innovasjon.   

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene (tiltak 6, årsplan 2018 – 20):   

Som et ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete målsettinger 
og iverksette tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsatsområder:   

Innovasjonskapasitet - kultur, kommunikasjon og lederskap   
Kommersialisering og entreprenørskap   
Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser   
Studentinnovasjon   
Utdanning   

Forventede resultater ved utgangen av 2018:   

Enheten har utarbeidet planer for innovasjonsaktiviteten ved enheten og iverksatt tiltak innen 
minimum ett innsatsområde.   

Forventede resultater ved utgangen av 2020:   

Enheten har økt innovasjonsaktivitet innen prioriterte innsatsområder.  
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Krav om arkivering og åpen tilgang for forskningsartikler  
 
Bakgrunn 
I august 2017 presenterte regjeringen nye nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til 
vitenskapelige artikler. Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av 
offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Retningslinjene sier blant annet at 
forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og velge åpne 
tidsskrifter der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig 
finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke tillater tilgjengeliggjøring i vitenarkiv. Videre skal 
alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning deponeres i et egnet vitenarkiv. 
Se vedlegg. 
 

Siden 2013 har kravet om arkivering og tilgjengeliggjøring av vitenskapelige artikler vært nedfelt i 
Forskningsrådets kontraktsvilkår, jf. Generelle vilkår for FoU-prosjekter, punkt 8.2. Dersom 
artikler fra prosjekter som er helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet ikke er egenarkivert i 
tråd med prinsippene for åpen tilgang, kan Forskningsrådet holde tilbake midler inntil artiklene er 
egenarkivert, jf Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering. 
 
Ved gjennomgang av prosjektresultater opp mot CRIStin-databasen pr. oktober 2016 finner 
Forskningsrådet at prosjekter støttet kun av Forskningsrådet bare i liten grad har arkivert og 
tilgjengeliggjort vitenskapelige artikler. 
 
EU har tilsvarende krav om egenarkivering av vitenskapelige publikasjoner fra H2020-prosjekter 
(se vedlegg). Dette har heller ikke blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad, og EU sendte 27 mars 2017 ut 
en påminnelse til alle H2020 prosjektledere (se vedlegg). Dersom kravene ikke følges opp vil EU 
igangsette sanksjoner. 
 
UiOs egen Open Access politikk pålegger alle ansatte tilsatt ved UiO etter 4. juli 2013 å avlevere en 
post‐print versjon av vitenskapelige artikler produsert i forbindelse med tilsettingsforholdet til det 
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institusjonelle elektroniske vitenarkivet. UiO oppfordrer samtidig alle ansatte tilsatt før 4. juli 2013 
om å etterfølge dette prinsippet for institusjonell arkivering. 
 
UiOs egen Open Access kartleggingsrapport som ble lagt frem i mars 2017 viser også at UiOs Open 
Access politikk, samt Forskningsrådets og EUs krav i liten grad har blitt fulgt opp ved 
institusjonen. Rapporten viser at kun 12 % av alle vitenskapelige tidsskriftartikler publisert i 
perioden 2013-2015 er tilgjengelige i UiOs vitenarkiv DUO (se vedlegg). 
 
Problemstilling, diskusjonsgrunnlag 
EU, Forskningsrådet og nasjonale retningslinjer krever at alle vitenskapelige artikler skal gjøres 
åpent tilgjengelige gjennom avlevering til vitenarkiv. 

Forskningsrådet vil fra og med 1. oktober 2017 gjøre det obligatorisk for alle prosjektansvarlige 
som er tilknyttet CRIStin å benytte Forskningsrådets prosjektnummer ved registrering av artikler i 
CRIStin. Forskningsrådet vil også sjekke at alle vitenskapelige artikler med forskningsrådets 
prosjektnummer avleveres til vitenarkiv. 

EU varsler også at de vil påse at kravene til egenarkivering i H2020 prosjekter følges opp.  

Forslag til oppfølging 
Alle vitenskapelige publikasjoner skal registreres i CRIStin og rapporteres til KD i april hvert år. 
Før publikasjonene rapporteres blir postene i CRIStin kvalitetssikret av 
forskningsrådgivere/CRIStin-superbrukere ved grunnenhetene. Disse påser at publikasjonene er 
registrert med riktig kategori, metadata osv.  

Det foreslås at følgende punkt legges til instruksen til UiOs vitenskapelig ansatte: 

‐ Alle vitenskapelige publikasjoner som er knyttet til et prosjekt finansiert av 
Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever Open Access skal påføres 
prosjektnummer gitt av finansiøren i CRIStin.  

‐ Forskeren skal påse at en fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er avlevert til 
vitenarkiv. De fleste tidsskrift tillater kun avlevering av post print versjon (siste versjon 
etter fagfellevurdering). For å kunne oppfylle kravene fra EU og Forskningsrådet om åpen 
tilgang til publikasjonene vil forskerne måtte avlevere post print versjonen. I de tilfellene 
hvor tidsskriftet tillater avlevering av forlagets publiserte pdf, anbefales det at denne 
versjonen avleveres til vitenarkivet. 

Videre foreslås det at følgende punkt legges til i godkjenningsinstruksen for UiOs CRIStin-
superbrukere:  

‐ Vitenskapelige artikler skal ikke godkjennes for rapportering før en fulltekstversjon er 
avlevert til vitenarkiv. Dersom fulltekst ikke er avlevert innen 1. februar skal det sendes en 
påminnelse til korresponderende forfatter om at fulltekst må avleveres til vitenarkivet. 

Se også UiOs gjeldende  informasjon om roller og ansvar knyttet til registrering i CEIStin. 
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Diskusjonspunkter 

‐ Har forskningsdekanene noen innspill til forslag til endring i instruksen? 

‐ Hvordan kan dette implementeres på best mulig måte? 

‐ Hva trengs av støttefunksjoner og informasjonsmateriale? 

 

Vedlegg 
‐ Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler av 22.08.2017 

‐ Brev fra Forskningsrådet av 10.05.2017 

‐ Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to 
Research Data in Horizon 2020 

‐ The open access to publications obligations In Horizon 2020 (mailing to all Horizon 2020 
Participants) 27. Mars 2017 

‐ Rapport: UiO: Open Access. Kartlegging og analyse 
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Krav om arkivering og åpen tilgang for forskningsartikler  

 

Bakgrunn 

Siden 2013 har kravet om arkivering og tilgjengeliggjøring av vitenskapelige artikler vært nedfelt i 

Forskningsrådets kontraktsvilkår, jf. Generelle vilkår for FoU-prosjekter, punkt 8.2. Dersom 
artikler fra prosjekter som er helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet ikke er egenarkivert i 
tråd med prinsippene for åpen tilgang, kan Forskningsrådet holde tilbake midler inntil artiklene er 

egenarkivert, jf Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering. 

 

Ved gjennomgang av prosjektresultater opp mot CRIStin-databasen pr. oktober 2016 finner 
Forskningsrådet at prosjekter støttet kun av Forskningsrådet bare i liten grad har arkivert og 
tilgjengeliggjort vitenskapelige artikler. 

 

EU har tilsvarende krav om egenarkivering av vitenskapelige publikasjoner fra H2020-prosjekter 
(se vedlegg). Dette har heller ikke blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad, og EU sendte 27. mars 2017 ut 
en påminnelse til alle H2020-prosjektledere (se vedlegg). Dersom kravene ikke følges opp vil EU 
igangsette sanksjoner. 

 

UiOs egen Open Access-politikk pålegger alle ansatte tilsatt ved UiO etter 4. juli 2013 å avlevere en 
post print-versjon av vitenskapelige artikler produsert i forbindelse med tilsettingsforholdet til det 
institusjonelle elektroniske vitenarkivet. UiO oppfordrer samtidig alle ansatte tilsatt før 4. juli 2013 
om å etterfølge dette prinsippet for institusjonell arkivering. 

 

UiOs egen Open Access-kartleggingsrapport som ble lagt frem i mars 2017 viser også at UiOs Open 
Access-politikk, samt Forskningsrådets og EUs krav i liten grad har blitt fulgt opp ved 
institusjonen. Rapporten viser at kun 12 % av alle vitenskapelige tidsskriftartikler publisert i 
perioden 2013-2015 er tilgjengelige i UiOs vitenarkiv DUO (se vedlegg). 
 

 

http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/open-access/open-access-politikk-ved-uio.html
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Problemstilling, diskusjonsgrunnlag 

Forskningsrådet vil fra og med 1. oktober 2017 gjøre det obligatorisk for alle prosjektansvarlige 

som er tilknyttet CRIStin å benytte Forskningsrådets prosjektnummer ved registrering av artikler i 

CRIStin. Forskningsrådet vil også sjekke at alle vitenskapelige artikler med Forskningsrådets 

prosjektnummer avleveres til vitenarkiv. 

I tillegg varsler EU at de vil påse at kravene til egenarkivering i H2020-prosjekter følges opp. 

Forslag til oppfølging 

Alle vitenskapelige publikasjoner skal registreres i CRIStin og rapporteres til KD i april hvert år. 

Før publikasjonene rapporteres blir postene i CRIStin kvalitetssikret av forskningsrådgivere / 

CRIStin-superbrukere ved grunnenhetene. Disse påser at publikasjonene er registrert med riktig 

kategori, metadata osv.  

Det foreslås at følgende punkt legges til instruksen til UiOs vitenskapelig ansatte: 

- Alle vitenskapelige publikasjoner som er knyttet til et prosjekt finansiert av 
Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever Open Access skal påføres 
prosjektnummer gitt av finansiøren i CRIStin.  

- Forskeren skal påse at en fulltekstversjon (post print eller forlagets pdf) av alle artikler med 
prosjektnummer fra finansiører som krever Open Access er avlevert til vitenarkiv. 

 

Videre foreslås det at følgende punkt legges til i godkjenningsinstruksen for UiOs CRIStin-

superbrukere:  

- Vitenskapelige artikler med Forskningsrådets eller EUs prosjektnummer skal ikke 
godkjennes for rapportering før en fulltekstversjon (post print eller forlagets pdf) er 
avlevert til vitenarkiv. Dersom fulltekst ikke er avlevert innen 1. februar skal det sendes en 
påminnelse til korresponderende forfatter om at fulltekst må avleveres til vitenarkivet. 
 

Gjeldende informasjon om roller og ansvar knyttet til registrering i CRIStin finnes her: 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/publisering/etter-publisering/cristin/roller/ 

 

Vedlegg 

- Brev fra Forskningsrådet av 10.05.2017 

- H2020 Open Access guidelines 

- The open access to publications obligations In Horizon 2020 (mailing to all Horizon 2020 

Participants) 27. Mars 2017 

- Rapport fra prosjekt UiO: Open Access 
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Dato: 11.09.2017 
Saksnr..: 2017/10652 METTSOL  

Høring av rapport fra Helsedatautvalget - Et nytt system for enklere og sikrere 
tilgang til helsedata 
 
Helsedata oppfattes av myndighetene å være en grunnleggende forutsetning for kunnskapsbasert 
politikk- og tjenesteutvikling hvor forskning er et virkemiddel. Som en del av regjeringens 
oppfølging av HelseOmsorg21 strategien ble det derfor nedsatt et nasjonalt helsedatautvalg som 
leverte sin rapport 30. juni 2017; Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata. 
 
Utvalget har i sitt arbeid fokusert på sekundærbruk av helsedata i sentrale helseregistre, 
kvalitetsregistre og befolkningsbaserte helseundersøkelser. Disse dataene kan brukes til 
helseanalyser, kvalitetsforbedring, styring, planlegging, forskning, innovasjon og næringsutvikling. 
 
Helsedatautvalget var av den oppfatning at det bør innføres et nytt system for tilgang til helsedata 
og anbefalte at: 

1. Dagens krav om forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet og/eller de regionale komiteene 
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk før det gis tilgang til helsedata avvikles.  

2. Det etableres en nasjonal tjeneste som ivaretar alle forvaltningsoppgaver for å kunne 
tilgjengeliggjøre helsedata for forsvarlig sekundærbruk til alle legitime formål.  

3. Første versjon av en helseanalyseplattform realiseres raskt og bygges ut over tid med 
nye datakilder og analyseverktøy under et strengt kvalitetsgodkjennings- og 
informasjonssikkerhetsregime.  

 
4.   Demografiske og sosioøkonomiske data på individnivå gjøres tilgjengelig på en 
       helseanalyseplattform, enten fra SSB eller fra andre kilder i statsforvaltningen 
 
 

mailto:postmottak@admin.uio.no
http://www.uio.no/
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Helse- og omsorgsdepartementet har sendt rapporten ut på høring hvor høringsinstansene  
inviteres til å gi innspill til Helsedatautvalgets rapport med særlig vekt på: 
 

• Vurdering av utfordringer ved dagens system 

• Beskrivelsen av og vurderingen av pågående arbeid 

• Utvalgets forslag til tiltak for å sikre enklere og sikrere tilgang til helsedata 

 
Det vil være hensiktsmessig å se rapportens anbefalinger opp mot kommende ny norsk lov om 
personvern, jfr. ePhortesak 2017/8192 Høring om utkast til ny personopplysningslov - 
gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett. 
 
Avdeling for fagstøtte vil, i samarbeid med USIT, koordinere arbeidet og ferdigstille høringssvaret 
fra UiO. Høringsfristen til Helse- og omsorgsdepartementet er 1. desember 2017.  

Intern frist for tilbakemeldinger ved UiO er satt til fredag 3. november 2017.  
Innspillene legges i ePhorte på sak 2017/10652 

 

Med hilsen 
 
Hanna Ekeli 
Avdelingsdirektør     Kristine Naterstad 

  Seksjonssjef 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Mette Sollihagen Hauge 
+4722856002, m.s.hauge@admin.uio.no 
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Dato: 12.10.2017 
Deres ref.: 17/4200 
Vår ref.: 2017/8192 MARENMV  

Høringssvar til utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av 
personvernforordningen i norsk rett 
 

Universitetet i Oslo (UiO) viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 6. juli 
2017 om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk 
rett. Høringen er forelagt fakultetene og øvrige enheter ved UiO som en del av den interne 
høringsprosessen.  

Under følger UiOs merknader og innspill til utkastet til ny personopplysningslov. Overskriftene 
følger kapittelinndelingen i høringsnotatet.  

1. Til kapittel 7 Behandlingsgrunnlag 

Departementet ber særlig om høringsinstansenes tilbakemelding på eventuelle konsekvenser av at 
behandlingsgrunnlagene i artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e krever et supplerende rettslig grunnlag i 
nasjonal rett. Kunnskapsdepartementet sendte 26. september 2017 på høring et forslag til 
endringer i universitets- og høyskoleloven der det foreslås en rekke bestemmelser om behandling 
av personopplysninger for å gjøre nødvendige tilpasninger til ny personopplysningslov. 

For de behandlinger som omfattes av universitets- og høyskolelovens virkeområde vil UiO gi sine 
innspill til eventuelle merknader og endringsforslag i sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet.   

Forordningens bestemmelser om behandlingsgrunnlag er i hovedsak en videreføring av tilsvarende 
bestemmelser i personverndirektivet (Directive 95/46/EC) som er implementert i 
personopplysningsloven § 8 b, d, e, § 9 b, e, f, g, h og § 10. Vi vil likevel knytte noen kommentarer 
til enkelte av bestemmelsene. 

I høringsnotatet, kapittel 28.3, presiserer departementet at «behandling av personopplysninger for 
kunstneriske, litterære og journalistiske formål er unntatt fra størsteparten av forordningens 
regler» og at det også «gjøres tilsvarende unntak for akademiske ytringer», i henhold til 
forordningens artikkel 85 som omhandler «Behandling og ytrings- og informasjonsfrihet».  
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UiO slutter seg til denne presiseringen. 

Videre skriver departementet: 

«Departementet har videre funnet at forordningen på samme måte som 95-direktivet ikke gjør det nødvendig å innta en 
generell henvisning til ytrings- og informasjonsfriheten i lovteksten. Videre er det etter departementets oppfatning 
verken nødvendig eller hensiktsmessig å innta den proporsjonalitetsvurderingen forordningen gir anvisning på i 
lovteksten. Det vises til vurderingen av de tilsvarende spørsmålene etter 95-direktivet i Prop. 47 L (2011-2012) side punkt 
4.6 side 13 og Ot.prp. nr. 92 (1998-99) punkt 11.6 side 79-81.» 

På dette punktet er vi ikke enig i departementets hensiktsmessighetsvurdering. De vurderingene 
som det vises til (Prop. 47 L (2011-2012) og Ot.prp. nr. 92 (1998-99)) drøfter ikke de muligheter for 
behandling av personopplysninger som dagens teknologi åpner for, herunder eksempelvis 
internett-søkemotorer, sosiale medier og stordata-produkter som tilbys på markedet av private 
aktører. 

Dersom unntaket i artikkel 85 skal anses som uttømmende, er det åpenbart at svært mye av den 
behandling av personopplysninger som skjer vha. dagens teknologi (jf. eksemplene over), vil være 
lovstridig. Samtidig er det ingen hemmelighet at det i svært liten grad blir reagert mot slike 
teknologier fra tilsynsmyndighetene, både i Norge og EU. 

Det er derfor åpenbart at det i utstrakt grad utøves skjønn fra tilsynsmyndighetene når det gjelder 
den behandling av personopplysninger som skjer med ny teknologi som ikke var kjent da 95-
direktivet ble skrevet, og dette skjønnet utøves i dag på en måte som synes vilkårlig. 

Forordningen drøfter heller ikke de utfordringene ny teknologi skaper for personvernreguleringen, 
eller hvordan bestemmelsene i forordningen er å forstå i forhold til ny teknologi. For å illustrere 
dette trekker vi eksempelvis frem forordningens regulering av behandling av sensitive 
personopplysninger om straffbare forhold (jf. høringsnotatet kapittel 10). 

Sammenlignet med dagens personopplysningslov trekker forordningen behandling av 
opplysninger om straffedommer ut av de generelle bestemmelser om behandling av sensitive 
personopplysninger, artikkel 9, og henviser i stedet (fra artikkel 6.4.c) til artikkel 10, som sier 
dette: 

«Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser eller tilknyttede sikkerhetstiltak på grunnlag 
av artikkel 6 nr. 1 skal bare utføres under en offentlig myndighets kontroll eller dersom behandlingen er tillatt i henhold 
til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som sikrer egnet vern av de registrertes rettigheter og friheter. Alle 
omfattende registre over straffedommer må bare føres under en offentlig myndighets kontroll.» 

Personopplysningsloven § 10 regulerte et «fullstendig register over straffedommer» (vår utheving) 
og all annen behandling av opplysninger om straffbare forhold ble regulert av de mer generelle 
bestemmelsene om sensitive personopplysninger i personopplysningsloven § 9. 
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Forordningens artikkel 10 omfatter imidlertid enhver behandling av personopplysninger om 
straffedommer og lovovertredelser, og slår altså fast at slike bare kan behandles «under en offentlig 
myndighets kontroll». 

Søkemotorer på internett (f.eks. Google) samler automatisk inn alle opplysninger om 
straffedommer som publiseres på WWW, både de som publiseres i regulære nettmedier som en del 
av nyhetsbildet, og de som publiseres på private blogger. Denne behandlingen innebærer at en stor 
mengde personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser blir samlet inn, registrert og 
gjort søkbare for alle brukere av WWW. 

Det følger av EU-domstolens avgjørelse i saken C-131/12 at Google ikke driver med journalistisk, 
kunstnerisk, litterær virksomhet etc. og derfor ikke omfattes av 95-direktivets unntak for dette. Vi 
kan heller ikke se at den behandlingen som søkemotorene foretar av straffedommer vil bli omfattet 
av de unntakene for journalistikk, etc. som nevnes i forordningens artikkel 85. 

Samtidig er det ikke klart i hvilken grad andre forhold (som f.eks. EMD artikkel 10) gir anledning 
til å foreta en behandling av personopplysninger som ikke tillates etter forordningen. Det virker for 
oss åpenbart at et absolutt forbud mot behandling av personopplysninger om straffedommer 
utenfor en offentlig myndighets kontroll ikke vil være hensiktsmessig, og at det bør derfor gis 
eksplisitte føringer for hvordan det skal gjennomføres en proporsjonalitetsvurdering (jf. EMD 
artikkel 10 og C-131/12) dersom lovligheten av en slik behandling blir utfordret. 

Vi har videre registrert et stigende antall konflikter på dette området, og at tilsynsmyndighetenes 
praksis ved håndtering av disse konfliktene er sprikende. Vi mener derfor at det vil være 
hensiktsmessig å gi en veiledning i forarbeidene, eller i den norske lovteksten, om hva som skal 
vektlegges ved en proporsjonalitetsvurdering i konflikter der ytringsfriheten utfordres av 
personvernet. 

2. Til kapittel 8 Behandling av sensitive personopplysninger 

I forslaget til ny § 6 i lovutkastet som gir en utfyllende regel om behandling av personopplysninger 
i forskning er det i overskriften til bestemmelsen benyttet begrepet sensitive personopplysninger. 
Det er i utkastet til ny § 6 videre henvist til forbudet i personvernforordningen artikkel 9 nr. 1. 
Ettersom forordningen ikke bruker begrepet sensitive personopplysninger kan det være 
hensiktsmessig å vurdere om dette bør endres til «særlige kategorier av personopplysninger», jf. 
forordningen artikkel 9, slik at det blir en ensartet begrepsbruk. 

I forordningen artikkel 9 tilføyes «genetiske opplysninger» og «biometriske opplysninger» «med 
det formål å entydig identifisere en fysisk person» til listen over «særlige kategorier av 
personopplysninger» (dvs. sensitive personopplysninger), og behandling tillates dersom minst et 
av nærmere angitte vilkår (inklusive samtykke) er oppfylt.  
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Det finnes i dag en uheldig særnorsk sammenkobling av fødselsnummer og biometriske data som 
fremgår av personopplysningsloven § 12 samt forarbeidene (Ot prp nr 92 (98-99) side 114, 1. 
spalte), jf: 

«Bestemmelsen gir en generell regulering av bruk av fødselsnummer og andre entydige 
identifikasjonsmidler som for eksempel fingeravtrykk og andre biometriske data.» 

En tilsvarende regulering finnes ikke i forordningen. 

UiO vil fraråde at det lages nasjonale særregler for bruk av biometriske opplysninger, og mener at 
forordningens alminnelige regler for behandling av sensitive personopplysninger bør gjelde for 
biometriske opplysninger. 

Videre mener vi det er viktig å videreføre samtykke som behandlingsgrunnlag slik det er etter 
artikkel 6, nr. 1 bokstav a. Samtidig ser vi det som interessant at det åpnes for å gjøre behandling av 
sensitive opplysninger lovlig for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for 
statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1, når dette er regulert i nasjonal rett. Slik vi forstår 
diskusjonen fra departementet åpner dette for at forskning på slike opplysninger kan være lovlig 
uten samtykke, og at dette skal reguleres av en generell lovbestemmelse som åpner for behandling 
av sensitive opplysninger for bl.a. forskningsformål. Det er viktig at dette materialet er tilgjengelig 
for typisk registerforskning, og at små undergrupper ikke kan forlange slike data fjernet, da det vil 
kunne svekke forskningen. Slikt materiale bør i størst mulig grad være anonymisert, men 
personidentifisering kan aldri helt utelukkes når spesielle opplysninger settes sammen og 
sammensatt kun vil gjelde for få individer. Vi ser et behov for muligheten til å forske på slike 
forhold ettersom disse variasjonene ofte er der funnene blir interessante med tanke på fremtidig 
behandling, oppfølgning og lignende. Dette vil sikre at sensitive personopplysninger som er 
nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser blir tilgjengelige via forskning.  

 

3. Til kapittel 14 Personvernrådgiver 

Departementet har valgt å benytte begrepet personvernrådgiver i stedet for personvernombud av 
den begrunnelse av at det er den definisjonen som er brukt i den norske oversettelsen av 
forordningen og den norske oversettelsen av direktivet om behandling av personopplysninger i 
straffesakskjeden.  

UiO mener det er uheldig at dette endres fra nåværende regelverk og praksis, og det kan være med 
på å skape misforståelser. Personvernombud er en rolle som har fått godt fotfeste i Norge, samtidig 
som personvernrådgiver også har blitt brukt som definisjon av en rolle, men uten at det har vært en 
ombudsrolle. Vi mener derfor at personvernombud bør videreføres i den norske oversettelsen av 
forordningen.  
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4. Til kapittel 15 Melde- og konsesjonsplikt 

Forslaget til ny personopplysningslov medfører at forhåndsgodkjenning ved melde- og 
konsesjonsplikten bortfaller og erstattes med en institusjonell plikt til vurdering av 
personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftelser med tilsynsmyndigheten. Ved Universitetet i Oslo 
gjennomføres årlig mange forskningsprosjekter som etter dagens ordning må ha 
forhåndsgodkjenning for å behandle sensitive personopplysninger av Regionale komiteer for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller meldeplikt til UiOs personvernombud for 
forskning, Norsk senter for forskningsdata (NSD) når det ikke er helseforskning. For 2016 
foreligger det omlag 20o1 vedtak fra REK og nærmere 700 innmeldte prosjekter til NSD. Det er 
verdt å merke seg at Institutt for klinisk medisin ikke er med i denne oversikten for REK-vedtak, da 
det er avtalefestet at universitetssykehusene er forskningsansvarlige for helseforskning. Videre har 
NSD hatt til vurdering på vegne av UiO åtte prosjekter som var konsesjonspliktige. 

Det er ikke diskutert i departementets notat om bortfall av konsesjonsplikt også omfatter REKs 
vurdering av forskningsprosjekter eller om bortfall av konsesjonsplikt kun gjelder REKs vurdering 
av personopplysninger i forskningsprosjekter. Tydelighet på dette punkt er viktig for etterlevelse av 
krav om REKs forhåndsgodkjenning av prosjekter. I henhold til den kommende loven vil UiO få et 
institusjonelt ansvar for å sørge for at forskningsprosjektene gjennomføres på en forsvarlig måte 
med hensyn til regler for taushetsplikt og personvern. Forskningsprosjekter som er omfattet av 
helseforskningsloven er virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny 
kunnskap om helse og sykdom, jf. helseforskningsloven § 2. I henhold til forskningsetikkloven skal 
det foretas en forskningsetisk forhåndsvurdering2 av REK før prosjektet kan starte opp. Dette vil 
ikke endres som følge av ny personvernlovgivning. En forhåndsgodkjenning av REK innbefatter 
per i dag at det også gis et nødvendig og tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for helseopplysninger i 
medisinsk og helsefaglig forskning, jf. helseforskningsloven § 33. Det er uklart om man i Norge 
ønsker å opprettholde denne ordningen i særlovgivningen og vi etterlyser en avklaring rundt dette. 

Videre viser vi til Helsedatautvalgets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2017. 
En av utvalgets hovedanbefalinger var at det ikke lenger skal stilles krav om forhåndsgodkjenning 
fra Datatilsynet og/eller REK før det gis tilgang/behandlingsgrunnlag til helseopplysninger til 
forskning eller helsepolitisk utredningsarbeid. Dette kan synes å ligge innenfor den nye 
personopplysningsloven, men UiO er ikke tvil om at REK, eller tilsvarende forvaltningsorgan, 
fortsatt må foreta forhåndsvurdering av forsvarligheten av alle forskningsprosjekter som faller inn 
under helseforskningsloven. En utfordring i det norske systemet er at det ikke foreligger krav om 
etisk forhåndsvurdering for andre områder innen forskning, noe vi gjerne imøteser en dialog rundt. 
REK har på en tilfredsstillende måte ivaretatt forhåndsvurderingene for 
helseforskningsprosjektene siden 2009, og UiO finner det formålstjenlig at ordningen 
opprettholdes i norsk særlovgivning. 

 
1 Nye søknader, søknader om endringer, avslag og 25 søknader ble avvist da de ikke falt inn under 
helseforskningsloven 
2 Ivaretagelse av Helsinkideklarasjonens krav under punkt 23 
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5. Til kapittel 19 Klage over Datatilsynets vedtak 

I lovutkastet § 18 foreslås det å redusere antall medlemmer i Personvernnemnda fra syv til fem. 
Forslaget begrunnes, jf. høringsnotatet avsnitt 19.3.2, med at det er krevende å finne så mange 
personer med relevant kompetanse. 

Personvernnemnda er et sammensatt kollegialt organ som har behov for at medlemmene har 
kompetanse på en rekke ulike områder, både juridiske og ikke-juridiske. Når det gjelder juridisk 
kompetanse er UiO av den oppfatning at nemnda bør ha medlemmer med særlig kompetanse 
innen personvern-, forvaltnings- og arbeidsrett. Når det gjelder ikke-juridiske fagområder områder 
er UiO av den oppfatning at nemnda bør ha medlemmer med kompetanse knyttet til behandling av 
helsedata, samfunnsvitenskap og informasjonsteknologi. 

Vi mener følgelig at nemnda bør ha rom for minst seks ulike kompetanseområder og dermed også 
bestå av minst seks personer. 

6. Til kapittel 24 Administrativ inndragning 

Departementet viser til at forordningens artikkel 58 nr. 6 åpner for at tilsynsmyndighetene kan få 
utvidet kompetanse, herunder rett til å ilegge administrative reaksjoner.   

UiO støtter departementets vurderinger rundt hvorvidt Datatilsynet skal gis hjemmel til å inndra 
gjenstander som har vært brukt ved overtredelsen, eller er produsert ved eller har vært gjenstand 
for overtredelsen. UiO er enig i at et vedtak om administrativ inndragning må kunne prøves fullt ut 
av domstolene og at vedtaket ikke skal kunne tvangsfullbyrdes før vedtaket er endelig.  

7. Til kapittel 31 Særregler ved behandling for arkivformål i allmenhetens 
interesse, vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål - 
Dataportabilitet  

Departementet foreslår å benytte adgangen i artikkel 89 nr. 2 for behandling for forskningsformål 
og statistiske formål å gjøre unntak fra artikkel 15 (rett til innsyn), 16 (rett til korrigering), 18 (rett 
til begrensning av behandling) og 21 (innsigelsesrett). 

UiO støtter departementets forslag ved å presisere hvilke rettigheter for den registrerte som ikke 
gjelder i særlig tilfeller som er definert i lovutkastet § 14. Imidlertid ser UiO at det i tillegg til de 
unntakene som er foreslått også er behov for å ha unntak for retten til dataportabilitet etter 
forordningens artikkel 20 for disse tilfellene. Slik departementet viser til i høringsnotatet åpnes det 
for å fastsette ytterligere unntak, eksempelvis unntak fra retten til dataportabilitet, etter 
forordningens fortalepunkt 156.  

Dagens praksis og regelverk er at en forskningsdeltaker kan trekke seg fra et forskningsprosjekt når 
som helst og innsamlede opplysninger som ikke allerede inngår i analyse kan slettes fra 
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forskningsprosjektets forskningsfiler eller «databaser». I helseforskning samles det inn sensitive 
personopplysninger fra forskningsdeltakere som ikke uten videre kan utleveres fra en 
forskergruppe til forskningsdeltakeren, selv om forskningsdeltakeren eier opplysningene. 

Formålet med dataportabilitet er den registrerte kan ta med seg sine personopplysninger fra en 
tjenestetilbyder til en annen. Hvis dataportabilitet skal være en rettighet i forskningsprosjekter 
innebærer det at en forskningsdeltaker kan kreve å få ta med seg sine personopplysninger fra et 
forskningsprosjekt og benytte dem ved deltakelse i et annet.  

UiO mener det ikke er hensiktsmessig at retten til dataportabilitet er en grunnleggende rettighet 
for den registrerte ved deltakelse i forskningsprosjekter. Av hensyn til forskningsdeltakerne og 
forskningens etikk og legitimitet er det viktig å sikre at forskningsdata via den registrertes rett til 
dataportabilitet ikke blir gjenstand for handelsvare og kommersiell virksomhet. Det bemerkes at 
det i helseforskningsloven foreligger et forbud mot kommersiell utnyttelse av forskningsdeltakere, 
humant biologisk materiale og helseopplysninger samlet inn i helseforskningsprosjekter.  

8. Til kapittel 34 Kameraovervåking  

Departementet viser til at forordningens artikkel 88 åpner for å fastsette nasjonale regler om 
behandling av personopplysninger i forbindelse med ansettelsesforhold.  

UiO er enig i at det bør gis nasjonale regler om kameraovervåkning i ansettelsesforhold, og støtter 
departementets forslag til regler i lovutkastet kapittel 1 §§ 1 til 6. 

9. Til kapittel 35 Arbeidsgivers innsyn i e-postkasse mv.  

Departementet vurderer at forordningen artikkel 88 åpner for at de norske reglene om 
arbeidsgivers innsyn i e-post i all hovedsak kan videreføres.  

UiO er enig med departementet at de gjeldende reglene bør videreføres. 

Imidlertid ser UiO det som utfordrende at dagens regulering i personopplysningsforskriftens § 9-1, 
femte ledd som gjelder innsyn i studenters e-postkasser ved universitet og høyskoler ikke 
videreføres i forslaget, jf. høringsnotatet punkt 35.1.3 og utkast til bestemmelser om arbeidsgivers 
innsyn i e-postkasse m.v. 

Universitet og høyskoler vil fremdeles ha et behov for å kunne gjøre innsyn i studenters e-postkasse 
i de tilfellene vilkårene for slikt innsyn er oppfylt, da særlig i forbindelse med sikkerhetsbrudd og 
hendelseshåndtering på personvernområdet. UiO er av den oppfatning at det vil medføre mindre 
grad av forutberegnelighet for studentene dersom innsynsretten skal reguleres av de generelle 
bestemmelsene i forordningen. UiO ønsker at departementet undersøker nærmere og avklarer 
hvilket rettsgrunnlag som skal benyttes i disse sakene og gir en omtale av det i proposisjonen til ny 
personopplysningslov. Vi har merket oss at denne problemstillingen ikke er omtalt i 
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Kunnskapsdepartementets høring til forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven som 
følge av ny personopplysningslov.  

10. Ytterligere merknader 

a. Pseudonyme helseopplysninger 

I forskrift om reseptregisteret er pseudonyme opplysninger definert som følgende i forskriften § 1-2 
nr. 1: 
«pseudonyme helseopplysninger: helseopplysninger der identitet er kryptert eller skjult på annet vis, men likevel 
individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver person uten at identiteten røpes». 

Denne definisjonen er ikke i overenstemmelse med definisjonen i personvernforordningen artikkel 
4 nr. 5 hvor det er lagt opp til at man ikke kan følge den enkelte person ved at personopplysningene 
ikke lenger kan knyttes til en identifisert person uten tilleggsopplysninger som skal lagres atskilt. 
UiO gjør departementet oppmerksom på dette da det kan ha betydning for bruk av 
personopplysninger i forskning. 

b. Helseforskningslovens relasjon til personopplysningsloven 

Av helseforskningsloven § 2 fremgår det at med mindre annet følger av den loven, gjelder 
personopplysningsloven med forskrifter som utfyllende bestemmelser. I høringsnotatet er ikke 
relasjonen mellom helseforskningsloven og personopplysningsloven omtalt i særlig grad. Det kan 
derfor være fare for at flere av intensjonene med helseforskningsloven ikke vil være mulig å 
opprettholde ved implementering av ny personopplysningslov, og vi håper derfor at dette blir 
ivaretatt ved vurderingene av eventuelle endringer i særlovgivningen på området. 

c. Krav til lagring av data 

Et viktig forhold etter helseforskningsloven er bestemmelsen om behandling av 
personopplysninger for sporbarhet av data benyttet i forskningen og etterkontroll av prosjektet 
som i dag er satt til fem år etter at sluttmelding er sendt REK. REK kan i sine vedtak pålegge lenger 
oppbevaringstid. Lagring av forskningsdata med personopplysninger for å sikre sporbarhet og 
eventuell etterkontroll av gjennomført helseforskning er ikke omtalt i forslag til ny 
personopplysningslov. Universitetet ser det som ønskelig at også forskningsdata med 
personopplysninger med hjemmelsgrunnlag i personopplysningsloven får samme krav til 
oppbevaring for etterkontroll som prosjekter med hjemmelsgrunnlag i helseforskningsloven har i 
dag.  

d. Registerforskning og bruk av personopplysninger  

I mange forskningsprosjekter benyttes i tillegg til egen datainnsamling, data fra helseregistre i 
kombinasjon med data fra kvalitetsregistre og/eller sosioøkonomiske data fra registre i andre 
sektorer enn helse- og omsorgssektoren. Dette er prosjekter som i dag har hjemmelsgrunnlag i 
helseforskningsloven. Helsedatautvalget har lagt frem et forslag til forenkling for bruk av 
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registerdata til forskning som støttes av forskningsmiljøene som benytter registerdata i sin 
forskning. Mulige personvernkonsekvenser for bruk av personopplysninger fra helseregistre til 
forskning er ikke omtalt i høringsnotatet.  

UiO viser også til Helse- og omsorgsdepartementets høring av rapport fra Helsedatautvalget; «Et 
nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata». UiO vil gi innspill til denne høringen innen 
høringsfristen 1. desember 2017. UiO ser det som svært viktig at høringen om ny 
personopplysningslov ses i sammenheng med høringen om Helsedatautvalgets anbefalinger. 

Til slutt vil vi oppfordre departementet til å se nærmere på om det er mulig å fastsette 
overgangsordninger der forordningen åpner for nasjonal tilpasning slik at virksomhetene får 
ytterligere tid til å sikre at de oppfyller det nye regelverkets krav. Selv om forordningen har vært 
vedtatt i to år når den trer i kraft har norske virksomheter ikke fått anledningen til å få full oversikt 
over det nye regelverket før høringsutkastet og norsk uoffisiell oversettelse forelå i juli 2017.  

UiO ser frem til en hensiktsmessig inkorporasjon av personvernforordningen i norsk rett. 

 

Med hilsen 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
Universitetsdirektør 

Lars Oftedal 
IT-direktør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
 
Kopi: Kunnskapsdepartementet 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Maren Magnus Jegersberg 
+4722859778, maren.jegersberg@usit.uio.no 
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