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Hva er ‘The Human Brain Project’?  

HBP er EU- kommisjonens satsing for utvikling av neuroforskning og  

teknologi 

• (1) Målet er å øke den grunnleggende kunnskapen om menneskehjernen 

• Forbedrer mulighetene til å diagnostisere, forebygge og behandle hjernesykdommer 

• Forbedre forståelsen om hvordan hjernen fungerer  

• (2) Utvikle nye teknologier basert på prinsippene for hjernens virkemåte 

• Neuromorphic Computing (neuromorfisk databehandling)– Fokuserer på biologisk/ 

kognitiv databehandling  

• Utvikling av kunstig intelligens  

• (3) Plattformer for å dele helsedata 

• Deler forskningsdata fra mange kilder (stordata) 
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HBP er ’Big Science’ 
 

• 500 forskere  

• 140 institusjoner 

• 18 land 

• 1 Billion Euro Budget 

• 10 år satsing (fra 2013-2023) 
 

https://youtu.be/JqMpGrM5ECo  
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https://youtu.be/JqMpGrM5ECo
https://youtu.be/JqMpGrM5ECo
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 Fra superdatamaskiner til mikrobrikker 
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Rollen som personvernombud i HBP 
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 Problemstillinger og utfordringer i HBP (1)   

 • Identifisere behandlingsaktiviteter og dataflyt har vært en enorm oppgave  

• Opplæring av forskere om personvern  

• Hva er personopplysninger? 

• Anonyme opplysninger / Pseudonymisert opplysninger  

• Hvem har ansvar og hvordan tar de ansvar? 
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CHUV (Switzerland) 

EPFL (Switzerland) 

Tel Aviv U. (Israel) 

Cardiff U. (UK) 

 

Oslo University (Norway) 

Karolinska Institute (Sweden) 

EPFL (Switzerland) 

Research Centre Jülich 
(Germany) 

Heidelberg Collaboratory for 
Image Processing (Germany) 

 



 Problemstillinger og utfordringer i HBP (2)  

• Uklarhet omkring nasjonale særregler og internasjonalt 

forskningssamarbeid (bestemmelser om særlige 

behandlingssituasjoner). 

• Innebygd personvern (5 år for sent ute)  

• Rask utvikling og konstant forandring 

• Konflikter mellom dataminimering og stor data 

• Definere rollen som DPO i HBP 
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 Verktøy og instrumenter  
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Name Name Name

Address Address Address

Email Email Email

Telephone Telephone Telephone

Name and contact details Data Protection Officer (if applicable) Representative (if applicable)

Controller (SP#)



Misforståelser, unøyaktigheter og «fake news» om 

GDPR 

 • Programvare (kryptering) eller IT-systemer er 

tilstrekkelige for å sikre at regelverket 

etterleves 

• All behandling av personopplysninger krever 

samtykke og at samtykke alltid er tilstrekkelig 

• Ved bruk av en velskrevet kontrakt, er det 

mulig å fjerne GDPR-ansvar.  

• At GDPR er noe som kan gjøres ‘ferdig’ 

• Utpeking av personvernombud er nok 
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Forventinger?  
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Folk flest ønsker denne type forskning  

• “European citizens endorse research in neuroscience, 

neurotechnology and brain-inspired ICT, and many considered 

progress in research to be essential.”  

Men…  

• “Most common concerns: Surveillance, privacy and hacking; 

artificial intelligence; social and political control and manipulation.” 

• “…concerns about wider societal impacts.” (militær, krig, osv.)  
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Data er den nye oljen? 

• Nei. Oljekilder mangler 

bl.a. retten til et privatliv. 

 

• GDPR er en mulighet. 

Hvordan kan vi gjøre det 

stort? 
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Thank You 

www.humanbrainproject.eu @HumanBrainProj Human Brain Project 

Co-funded by  

the European Union 
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Spørsmål og diskusjonen:  

Generelt: 

• Hva har funket/ikke funket ved implementeringen av nytt 

personvernregelverk? 

• Hvordan har personvernet endret seg etter GDPR? 

• GDPR gir også mange muligheter. Hvordan kan vi fremstille dem? 

Spesifikt:  

• Hva skal til for å sikre etterlevelse av regelverket?  

• Antall ansatte? Hva slags kunnskap/bakgrunn?  

• Hvordan involvere lederne?   

• Innebygd personvern og kostnader? 
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