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Datahåndtering for studentprosjekter ved UV-fakultetet 
 

Versjon: 7. januar 2019 

MERKNAD: Disse retningslinjene er foreløpige og utarbeidet i påvente av at UiO får på plass mer 

permanente tekniske løsninger for håndtering av forskningsdata for studenter.    

 ANSVARSFORHOLD:  

UiO/UV-fakultetet/Instituttet har det overordnede ansvaret for at gjeldende regler for 

håndtering av forskningsdata blir gjort kjent og etterfulgt.  

 Veiledere ivaretar dette ansvaret i de studentprosjekter de veileder.  

 Studenter har ansvar for å sette seg inn i og etterfølge retningslinjene i samråd med sine 

veiledere. 

   

Retningslinjene i det følgende bygger på UiOs nettsider som regulerer innsamling og håndtering av 
forskningsdata: 
Lover og regler: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskningsdata/lover-og-regler/index.html 
UiOs struktur rundt forskningsdatahåndtering: https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/fa/forskningsdata/index.html 
UiOs politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering: https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/fa/forskningsdata/politikk-og-retningslinjer/index.html 
UiOs klassifisering av informasjon og data: 
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/infoklasser.html  
UiOs lagringsguide: https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html 
Se også om personvern: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/ 
Veileders ansvar: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/veileder/  

 

 

TRINN 0 Oppretting av veilederforhold 
Du har signert veilederavtale med ditt institutt og opprettet kontakt med din veileder 

 

TRINN 1 Identifikasjon av data- eller informasjonstype 
 

TRINN 1A: Sett opp en liste over de kilder og datatyper som skal brukes i prosjektet  

 Eksempler: trykte kilder, mediestoff, lyd- og billedopptak av informanter, skriftlig 

tekstmateriale fra informanter, data fra spørreskjemaer, feltnotater, egne notater osv.   

TRINN 1B: Bruk UiOs klassifisering av informasjon og data (se nedenfor) for å bestemme hvilken 

kategori/hvilke kategorier dataene dine tilhører og hva slags sikkerhetsgrad som kreves i 

innsamling og oppbevaring av dataene.  

 Merknad: Datatyper i et prosjekt kan tilhøre ulike sikkerhetskategorier. Merk at mulig 

kobling mellom datatyper kan påvirke klassifisering. Notater kan for eksempel være mulige 

å knytte til personidentifiserende opptak.   

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskningsdata/lover-og-regler/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskningsdata/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskningsdata/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskningsdata/politikk-og-retningslinjer/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskningsdata/politikk-og-retningslinjer/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/infoklasser.html
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/veileder/


 

2 
 

TRINN 1C: Få bekreftelse fra veileder om at dere er enige om klassifiseringen. 

 

UiOs klassifisering av informasjon og data 
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/infoklasser.html  
 
UiO klassifiserer data og informasjon i kategoriene: grønn (åpen), gul (intern), rød (fortrolig) og 
svart (strengt fortrolig) 
 

GRØNNE DATA  
Hvis du benytter grønne data, kan disse samles inn og oppbevares fritt, inkludert på privat 
mobiltelefon og PC uten kryptering eller passordbeskyttelse.   

 Grønne (åpne) data er data som kan være tilgjengelig for alle uten særskilt tilgang 

 Eksempler på grønne data: publisert materiale, webside og annet materiale som ligger 
åpent ute, åpne dokumenter, offentlige intervjuer, spørreskjema uten navn eller sensitive 
opplysninger etc.  

 Merknad 1: Vær likevel oppmerksom på regler om copyright o.l. hvis du lagrer kopier av 
opphavsbeskyttet materiale på måter som gjør at andre har tilgang) 

 

 
GULE DATA 
Hvis du benytter gule data, må du følge bestemte rutiner for beskytte dataene når du samler dem 
inn og oppbevarer dem. Se under TRINN 6-7 nedenfor.  

 Gule (interne) data er data som ikke kan være tilgjengelig for alle, for eksempel av hensyn 
til personvern, men som ikke er klassifisert som særlige (sensitive) kategorier av 
personopplysninger (fortrolige, røde data). 

 Eksempler på gule data: lydopptak og billedopptak hvor personer kan identifiseres, (men 
som ikke rommer sensitiv informasjon som gjør dem til røde data).   

 Merknad 1: Ethvert lyd- og billedopptak med personer er regnet som personopplysninger 
siden de er potensielt personidentifiserende. 

 Merknad 2: Notater og transkripsjoner som er anonymisert, kan betraktes som grønne 
data, men bør likevel oppbevares som interne så lenge de inngår i et prosjekt som 
involverer personinformanter.  

 
Om personvern og personopplysninger: se: https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-personvern/generelt-om-personvern#toc3  
 

RØDE DATA 
Hvis du benytter røde data må du følge strenge rutiner for innsamling og oppbevaring av data. Se 
TRINN 6-7 nedenfor. 

 Røde data er særlige, sensitive kategorier av (fortrolige) personopplysninger som krever 
særlig beskyttelse av hensyn til personer eller institusjoner. 

 Eksempler: alle lydopptak og billedopptak som rommer sensitiv informasjon (slik som 
helse, etnisitet, politiske, filosofiske eller religiøse oppfatninger og livssyn, seksuell 
legning) 

 

SVARTE DATA – STRENGT FORTROLIG 
Hvis du bruker svarte data vil du normalt være del av et større forskningsprosjekt som har 
særskilte sikkerhetsrutiner utover retningslinjer for røde data. Prosjektansvarlig eller veileder vil gi 
informasjon om retningslinjene. 

https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/infoklasser.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-personvern/generelt-om-personvern#toc3
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-personvern/generelt-om-personvern#toc3
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 Svarte (strengt fortrolige) data er en særlig type av røde data hvor store mengder sensitiv 
informasjon eller informasjon av stor økonomisk eller sikkerhetsmessig verdi er samlet. 

 
 

TRINN 2 Informasjons- og samtykkeskjema  
Informasjon og samtykke skal innhentes i alle prosjekter som involverer bruk av personer som 

informanter. Det inkluderer prosjekter hvor man gjør opptak av personer, men også prosjekter hvor 

man samler informasjon om personer via spørreskjema, notater, tekster fra informanter osv. 

TRINN 2.1:  

A. Hvis du benytter data som allerede er samlet inn av et prosjekt, sjekk sammen med veileder at 

det foreligger samtykke og hva dette samtykket omfatter.  

B. Hvis du skal samle inn nye data, gå videre til Trinn 2.2  

 

TRINN 2.2: Hent informasjon og mal for informasjons- og samtykkeskjema fra NSDs nettsider 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/samtykke.html  

 

TRINN 2.3: Legg inn informasjon som er tilpasset ditt prosjekt – i samråd med veileder 

 

TRINN 2.4: Sjekk at særskilte hensyn er ivaretatt hvis du samler inn gule eller røde data – i samråd 

med veileder  

Dette gjelder særlig beskrivelse av hvordan data oppbevares, anonymisering av data og sletting eller 

videre oppbevaring av data (mer informasjon om disse delene av prosedyrene i TRINN 6-7 nedenfor). 

TRINN 2.5: Få bekreftelse fra veileder på at informasjons- og samtykkeskjema er tilfredsstillende 

satt opp 

 

 

TRINN 3 Datahåndteringsplan 
TRINN 3.1: Fyll ut NSDs elektroniske skjema for datahåndteringsplan - sammen med veileder 

http://www.nsd.uib.no/arkivering/datahandteringsplan.html  

NSDs elektroniske skjema kan inneholder enkelte spørsmål som ikke er relevante for mindre 

prosjekter hvor data ikke skal oppbevares etter at prosjektet er avsluttet. 

NB: Husk å gi tilgang for veileder og eventuell institusjonsansvarlig til datahåndteringsplanen. 

 

TRINN 4: Melding/registrering hos personvernombud (NSD) for prosjekter med gule og 

røde data 
(Prosjekter med grønne data trenger ikke å meldes. Melding/registrering av sorte data kan ikke 

håndteres av studenter.) 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/samtykke.html
http://www.nsd.uib.no/arkivering/datahandteringsplan.html
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TRINN 4.1: Gå inn på NSDs nettside, og opprett meldeskjema (klikk på «Meldeskjema» eller 

«Opprett meldeskjema» og logg inn med Feide og UiO-brukerkonto) 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/index.html 

 

TRINN 4.2: Fyll ut skjema (eventuelt sammen med veileder) 

NB: Alle studenter bør legge inn privat epostadresse og mobilnummer i meldeskjema for å sikre at 

det er mulig for NSD og UiO å få kontakt når prosjektet skal avsluttes.  

Oppgi følgende adresse for personvernombud for UV: personvernombud@uio.no  

(Se: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-

personvern/personvernombud ) 

Merknad: Noe av informasjonen i meldeskjemaet kan være innrettet på prosjekter som håndterer 

helsedata.  

 

TRINN 4.3 Vent på bekreftelse fra NSD om at prosjektet kan settes i gang 

NB! Dette tar normalt minst 30 dager. 

 

 

TRINN 5 Forarbeid til innsamling 
 

TRINN 5.1: Send ut informasjonsskriv og skaff samtykke fra informantene – etter klarsignal fra 

veileder 

Samtykke kan eventuelt innhentes i forbindelse med innsamling (f.eks. ved intervjuer) 

 

TRINN 5.2: Sørg for å lagre samtykkeskjema på et sikkert sted atskilt fra data – i samråd med 

veileder. 

Du avtaler med veileder hvordan samtykkeskjema skal oppbevares. Skjemaene kan for eksempel 

lagres i papirversjon i låsbart skap på instituttet/fakultetet. Eller det kan skannes og lagres 

elektronisk på et felles serverområde som disponeres av instituttet/fakultetet. 

 

TRINN 6 Innsamling av data 
TRINN 6.1 Gå gjennom de innsamlingsrutinene som er aktuelle for din type data sammen med 

veileder og sjekk at du har en rutine som er forsvarlig i forhold til den typen data du skal samle inn 

(Se boksen om innsamlingsrutiner nedenfor)  

Rutinene skal sikre at datamateriale håndteres i henhold til UiOs lagringsregler: 

https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html  

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/index.html
mailto:personvernombud@uio.no
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-personvern/personvernombud
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-personvern/personvernombud
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html
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Innsamlingsrutiner 
GRØNNE DATA - ÅPEN 
INNSAMLING AV GRØNNE DATA KREVER NORMALT INGEN SÆRSKILTE SIKKERHETSRUTINER. 

 Spørreundersøkelser som ikke inneholder personidentifiserende informasjon (eller 
sensitiv informasjon?) 

o Merk at spørreundersøkelser via e-post ikke er grønne data. Bruk anonymt 
Nettskjema for elektroniske undersøkelser som skal være anonyme. 

 Intervjuer med kun skriftlige notater uten personidentifiserende eller sensitiv 
informasjon. 

 Innsamling av offentlig tilgjengelig materiale fra bibliotek og medier 
 
GULE DATA – INTERNT, BESKYTTET 
INNSAMLING AV IKKE-SENSITIVE PERSONDATA MED LYD-/VIDEOOPPTAK 

 Mulige innsamlingsmåter og rutiner: 

 UiOs App: Bruk eventuelt UiOs app for direkte kryptert overføring av lydopptak via 
mobiltelefon til nettskjema. 
https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/tips-triks/diktafon.html  

o Merk at det normalt er en begrensing i opptakstid på 1 time.  
o Merk også UiO anbefaler at backupløsning benyttes ved viktige opptak.  

 Håndholdt opptaker/kamera med kryptering (ikke mobiltelefon): Hvis du har en 
opptaker med kryptering kan opptak gjøres på denne, og oppbevares til det er overført til 
lagringssted. 

 Håndholdt opptaker uten kryptering (ikke mobiltelefon): Opptak kan gjøres på stedet og 
så overføres umiddelbart til kryptert minnepenn (via PC, uten å lagres på PC-en). Opptak 
på håndholdt opptaker (minnekort) slettes umiddelbart etterpå. Minnekort på håndholdt 
enhet overskrives snarest mulig ved hjelp av særskilt programvare. 

 Bruk av privat PC: Bruk av privat PC for opptak/lagring av gule data er tillatt bare under 
strenge begrensninger. Dette anbefales derfor normalt ikke. Se UiOs regler for dette: 
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/privat-maskin.html  

 
 
INNSAMLING AV PERSONDATA VED SKRIFTLIGE SPØRREUNDERSØKELSER 
Spørreundersøkelser som er (potensielt) personidentifiserende, men som ikke inneholder sensitive 
data.   

 Mulige rutiner:  

 Data innsamles via skriftlige spørreskjema. Det kan dreie seg om spørreskjema som 
punches eller skannes og overføres elektronisk til lagring på kryptert lagringsenhet 
(harddisk, minnepenn) eller M-område og hvor papirversjoner makuleres. 

 Data samlet via epost: Data overføres til kryptert lagring eller M-område og epost slettes. 
NB: Innsamling av gule data via epost bør generelt unngås, og bare gjøres dersom 
informantene uttrykkelig har gitt samtykke til dette! 

 Data samles via elektroniske spørreskjema. UiOs lagringsguide inneholder liste over flere 
tjenester som kan benyttes, blant annet Nettskjema og Canvas: 
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html  

 
INNSAMLING AV INTERVJU-/OBSERVASJONSDATA UTEN LYD-/BILLEDOPPTAK OPPTAK 
Data som samles i form av håndskrevne intervjunotater og/eller observasjonsskjema.  

https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/tips-triks/diktafon.html
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/privat-maskin.html
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html
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 Notater og skjema skannes og lagres på kryptert lagringsmedium, eller M-område. 
Papirversjoner makuleres eller oppbevares i sikkerhetsskap/safe.   

 
INNSAMLINGSRUTINE VED INNSAMLING AV INFORMANTTEKSTER 
Data i form av materiale skrevet av informanter og som kan være personidentifiserende. (Man skal 
i størst mulig grad unngå å skrive ned informasjon som kan være sted- og personidentifiserende). 

 Håndskrevet materiale: Materiale skannes og lagres på kryptert lagringsenhet eller på M-
område. Papir-materiale makuleres eller oppbevares i sikkerhetsskap/safe. 

 Materiale/data sendt via epost: Data overføres til kryptert lagring eller M-område og epost 
slettes. NB: Innsamling av gule data via epost bør generelt unngås, og bare gjøres dersom 
informantene uttrykkelig har gitt samtykke til dette! 

 

RØDE DATA - FORTROLIG 
INNSAMLING AV SENSITIVE PERSONDATA MED LYD-/VIDEOOPPTAK 

 UiOs App med streaming direkte til TSD: UiOs app for direkte overføring av lydopptak via 
mobiltelefon til Nettskjema. 
https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/tips-triks/diktafon.html  

o Merk også UiO anbefaler at backupløsning benyttes ved viktige opptak.  

 Håndholdt opptaker/kamera med kryptering: Hvis du har en opptaker med kryptering 
kan opptak gjøres på denne og bringes til lagringssted. 

 
INNSAMLING AV SENSITIVE PERSONDATA VED MINDRE, SKRIFTLIGE SPØRREUNDERSØKELSER 

 Elektronisk innsamling skal skje via sikker løsning som Nettskjema med kobling til TSD  

 Innsamling i papirformat med etterfølgende punching og/eller skanning av informasjon. 
Papirversjon av skjemaer skal ikke inneholde noen form for personidentifiserende 
informasjon. 

 
INNSAMLING AV SENSITIVE PERSONDATA VED ANDRE INNSAMLINGSMETODER 

 Informanttekster: Innsamling av sensitiv informasjon i papirformat krever at ingen 
personidentifiserende opplysninger er inkludert. 

 (Epost: Innsamling av sensitiv informasjon skal IKKE skje via epost). 
 

SORTE DATA 
INNSAMLING AV STØRRE MENGDER SENSITIVE DATA  
Dette skal bare skje innenfor organiserte prosjekter ledet av ansatte.  
 

 

TRINN 6.2 Skaff deg utstyret som er nødvendig for å gjennomføre innsamlingen i samsvar med 

rutinen og test utstyret/prosedyren 

Aktuelt utstyr  

 Diktafon-app for mobiltelefon som sender lydopptak kryptert til Nettskjema (gule data) 

 Diktafon-app for mobiltelefon som sender kryptert til TSD (røde data) 

 Kryptert minnepenn eller kryptert ekstern harddisk (gule og røde data).  

 Kryptert PC (Windows 10) 

 Lydopptaker med krypteringsløsning   

 Programvare for å overskrive ukryptert minnebrikke på lydopptaker 

Nettside om diktafon-app: https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/tips-

triks/diktafon.html  

https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/tips-triks/diktafon.html
https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/tips-triks/diktafon.html
https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/tips-triks/diktafon.html
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Veiledning for å kryptere minnepinne (i Windows 7): 

https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/hjelp/sikker-oppbevaring/kryptert-minnepinne.html  

Det finnes et begrenset antall diktafoner uten kryptering til utlån ved Teaching-Learning Video Lab, 

ILS (Torgeir Christiansen). 

 

TRINN 6.3 Gjennomfør innsamlingen i samsvar med innsamlingsrutinene  

Noen tips for å unngå unødig personidentifiserende data: 

 Informer informanter om at de bør unngå å bruke personnavn og stedsnavn som kan være 

identifiserende. 

 Forsøk å minimere risiko for at personer utilsiktet blir med på opptak. Ha beredskap for å 

stoppe opptak i situasjoner hvor uvedkommende dukker opp i opptaksfeltet. 

  

TRINN 7 Oppbevaring av data 
TRINN 7.1 Sjekk av lagring - i samråd med veileder 

Sjekk at opptak er lagret på godkjent lagringssted, og at eventuelle midlertidige lagringer er slettet. 

Husk å lagre på to ulike enheter, slik at du har backup.   

UiOs regler for lagring: https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html  

 GRØNNE DATA: Lagret på egen PC med backup på annen enhet, men uten særlige 

sikkerhetsrutiner. Selv om dataene er grønne, bør man tilstrebe god kontroll over dataene og 

tilgang til disse. 

 GULE DATA: Lagret på kryptert harddisk eller kryptert minnepenn og på M-område.  

 RØDE DATA: Lagret på kryptert harddisk eller kryptert minnepenn og på UiOs TSD-løsning. 

 SORTE DATA: Lagret på UiOs TSD-løsning eller tilsvarende løsning. 

 

TRINN 8 Anonymisering og eventuell sletting av data 
TRINN 8.1 Anonymiser persondata – i samråd med veileder 

 Forsikre deg om at alle persondata er anonymisert før data overføres til lavere sikkerhetsnivå 

i form av transkripsjoner, skriftlige datautdrag etc. 

 

TRINN 9 Avklaring av datastatus ved prosjektslutt 
TRINN 9.1 Sjekk status på data ved prosjektslutt 

 Bli enig med veileder/prosjektledelse om data skal slettes eller stilles til disposisjon for videre 

forskning. Sjekk om dette er i samsvar med innhentet samtykke og om det krever endring i 

forhold til personvernmelding og datahåndteringsplan. 

TRINN 9.2 Slett data eller overfør data til permanent lagring 

 Slett data hvis dataene ikke skal brukes videre i eget eller andres prosjekter.  

https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/hjelp/sikker-oppbevaring/kryptert-minnepinne.html
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html
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 Hvis data skal stilles til disposisjon for videre bruk, må de overføres til NSD eller andre 

tjenester som har lagringstilbud for forskningsdata. Nødvendige metadata og 

tilleggsinformasjon må også legges til.   

 

 

Signerte bekreftelser på gjennomført prosedyre 

TRINN Dato Signatur student Signatur veileder 

Trinn 1-4: 
Data er klassifisert, 
samtykkeskjema er 
utarbeidet, 
datahåndteringsplan er 
utarbeidet og melding til 
personombud er kvittert  
 

   

Trinn 5-7:  
Innsamling og lagring er 
foretatt i henhold til 
gjeldende rutiner 
 

   

Trinn 8-9:  
Anonymisering og sletting 
av data er utført eller data 
er klarert for fortsatt 
lagring til bruk av andre 
 
 

   

 

 

 


