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1. Innledning
Universitetet i Nordland skal utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, utfordre etablerte
sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen.
Den faglige virksomheten skal bygge på prinsippet om akademisk frihet. UiNs forskere har et
selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med god forskningsskikk og anerkjente
vitenskapelige og etiske prinsipper. Dette skal også ligge til grunn for samarbeid med eksterne
aktører. All forskning som drives ved Universitetet i Nordland er underlagt internasjonale og
nasjonale forskningsetiske retningslinjer og det lovverk som måtte gjelde for det området
forskningen er utøves på.

1.1 Hvilke instanser regulerer forskningen ved UiN?
Kvalitetssikringssystemet for etikk og personvern omfatter all forskning hvis aktiviteter faller inn
under og defineres som del av Personvernombudet for forskning ved NSD og Regionale komiteer for
medisinsk og helsefaglig forskning ved REK Nord. I det følgende gis nærmere definisjoner på hvilke
typer forskning som omfattes av lov‐ og regelverk fra de to instansene.
1.1.1 Personvernombudet for forskning – Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste
(NSD)
Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD)1 er Personvernombud for forskning for cirka 150
forsknings‐ og utdanningsinstitusjoner, herunder alle universitetene, høgskoler, helseforetak,
sykehus, forskningsinstitutter og kompetansesentre. Hovedregelen er at forskere og studenter alltid
skal melde sine forsknings‐ eller kvalitetssikringsprosjekter til Personvernombudet for forskning2.
Etter personopplysningsloven utløses meldeplikt for forskningsprosjektene når:
1. Man samler inn, registrerer og/eller lagrer personopplysninger på datamaskin. En
personopplysning er en opplysning/vurdering som kan knyttes til en person, enten direkte
eller via bakgrunnsopplysninger.
2. Datamaterialet inneholder sensitive personopplysninger (Informasjon om etnisk bakgrunn,
politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet eller dømt
for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, eller fagforeningstilhørighet). I så
fall vil prosjektet være meldepliktig selv om du ikke registrerer opplysningene ved bruk av
datamaskin.
3. Man behandler/lagrer lyd og bildefiler på datamaskin, hvor informanten gjenkjennes direkte
eller indirekte.
4. Datamaterialet blir koblet mot IP‐adresse, e‐postadresse og/eller er direkte eller indirekte
personidentifiserende. MERK: meldeplikten utløses selv om du som student/forsker ikke får
tilgang til kopling mot IP eller e‐postadresse, slik fremgangen ofte er når man benytter en
databehandler.
Personvernombudet for forskning vurderer innkomne meldeskjema i henhold til gjeldende regelverk.
Ved uklarheter tar ombudet direkte kontakt med forsker/student. Videre saksgang avhenger av om
prosjektet er underlagt meldeplikt eller konsesjonsplikt i henhold til personopplysningsloven.
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http://www.nsd.uib.no/
http://www.nsd.uib.no/personvern/
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1.1.2 Regionale komiteer for medisinsk og helseforskning (REK) ‐ Nord
I henhold til helseforskningsloven har de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk (REK)3 ansvaret for å forhåndsgodkjenne medisinske og helsefaglige
forskningsprosjekt. REK har fire regionale komiteer (REK Sørøst, REK Vest, REK Midt og REK Nord).
Universitetet i Nordland sokner til REK Nord4. Helseforskningsloven regulerer medisinsk og
helsefaglig forskning og forstås som (helseforskningsloven § 2) forskning som skal ”skaffe til veie ny
kunnskap om helse og sykdom”. Dette regelverket omfatter:
1. Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter på mennesker, humant biologisk materiale
eller helseopplysninger
2. Generelle forskningsbiobanker
3. Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning
Forskning på pasient‐ og helseopplysninger til andre formål, for eksempel samfunnsvitenskapelige
formål, reguleres fortsatt av personopplysningsloven og helseregisterloven, og er fortsatt
meldepliktig til personvernombudet (NSD) eller Datatilsynet på vanlig måte.
1.1.3 Forskningsetiske komiteer
De nasjonale forskningsetiske komiteene5 er frittstående organer for forskningsetiske spørsmål og
gransking av uredelighet i forskning på alle fagområder. Det er etablert forskningsetiske komiteer på
tre ulike områder:




Medisin og helse6
Naturvitenskap og teknologi7
Samfunnsfag, humaniora, juss og teologi8

Alle disse komiteene har relevans for forskningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland. Mer
informasjon om god forskningspraksis etiske retningslinjer generelt, for ulike fagfelt, og i forhold til
hva og hvem man som forsker skal forholde seg til, finner man på de ulike instansenes hjemmesider.
Forskeren kan også kontakte forskningsavdelingen ved Universitetet i Nordland dersom man har
spørsmål knyttet til dette området.
Som nevnt ovenfor, forholder alle forskningsprosjekter i regi av forskere og studenter seg til det
samme rammeverket innen etikk og personvern, men nødvendigvis til standarder definert av ulike
forskningsetiske komiteer. For alle prosjekter som etableres må derfor noen sentrale avklaringer
gjøres med tanke på hvilken meldeplikt prosjektet utløser.

3
4

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/forside?_ikbLanguageCode=n

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/komiteerogmoter/nord/sekretariat?p_dim=34993&_ikbLan
guageCode=n&region=10798
5
http://www.etikkom.no/
6
http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske‐retningslinjer/Medisin‐og‐helse/
7
http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske‐retningslinjer/Naturvitenskap‐og‐teknologi/
8
http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske‐retningslinjer/Samfunnsvitenskap‐jus‐og‐humaniora/
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Etablering av student‐/forskningsprosjekt
Spørsmål 1:
Samler du inn personopplysninger:
A. Som kan knyttes til en person, enten direkte eller via
bakgrunnsopplysninger.
(etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs
oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet eller
dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle
forhold, eller fagforeningstilhørighet)?
A. Som behandles eller lagres i form av lyd‐ og bildefiler på
datamaskin, hvor informanten gjenkjennes direkte eller
indirekte?
B. Som kan kobles mot IP‐adresse, e‐postadresse og/eller som
er direkte eller indirekte personidentifiserende?

Ja

Prosjektet er
meldepliktig til
NSD

Spørsmål 2:
Samler du inn medisinske data eller helsefaglige opplysninger:
A. Som er innrettet mot mennesker (humant biologisk
materiale eller helseopplysninger)?
B. Fra generelle forskningsbiobanker?
C. Som innebærer dispensasjon fra taushetsplikt for annen
type forskning?
Forskning på pasient‐ og helseopplysninger til andre formål, for
eksempel samfunnsvitenskapelige formål, reguleres fortsatt av
personopplysningsloven/ helseregisterloven og er fortsatt
meldepliktig til personvernombudet (NSD) /Datatilsynet på
vanlig måte.

Nei

Prosjektet er ikke meldepliktig
verken hos NSD eller REK Nord

Ja
Prosjektet er
meldepliktig til
REK Nord eller
NSD

Prosjektet skal være i tråd med retningslinjer definert av relevant Forskningsetisk komité (Medisin og helse, Naturvitenskap og
teknologi og/eller Samfunnsfag, humaniora, juss og teologi)

1.2 Lovverk, hovedprinsipper og øvrige vilkår for forvaltning av KSS for
etikk og personvern
1.2.1 Lovmessig forankring
All forskning som bedrives ved Universitetet i Nordland er underlagt Personvernombudet for
forskning, Regionale etiske komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning og Forskningsetiske
komiteer. Universitetet har avtale med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) om å være
universitetets personvernombud for forskning som omfattes av personopplysningsloven. NSD har et
meldingsarkiv med løpende oversikt over hvordan personopplysninger behandles i universitetets
forsknings ‐ og kvalitetssikringsprosjekter som er meldt til NSD. Arkivet er tilgangsstyrt og fakultets‐
og instituttledelsen skal ha tilgang til arkivet. Arkivet danner grunnlag for oversikt over
forskningsprosjekter ved eget institutt og er grunnlag for kontroll av forskningsprosjekt, se rutine 5.1
Rutine for oversikt og kontroll over forskningsprosjekter.
NSD, REK Nord og Forskningsetiske komiteer tar alle utgangspunkt i gjeldende krav, retningslinjer og
lovgivning på området definert gjennom følgende lovverk:
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Helseforskningsloven: LOV 2008‐06‐20 nr 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning 9
Helseforskningsforskriften: FOR 2009‐07‐01 nr 955: Forskrift om organisering av medisinsk
og helsefaglig forskning10

http://www.lovdata.no/all/hl‐20080620‐044.html
http://www.lovdata.no/cgi‐wift/ldles?doc=/sf/sf/sf‐20090701‐0955.html
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Personopplysningsloven: Lov om behandling av personopplysninger
(personopplysningsloven)11
Personopplysningsforskriften: FOR 2000‐12‐15 nr 1265: Forskrift om behandling av
personopplysninger 12

Kvalitetssikringssystemet for etikk og personvern ved Universitetet i Nordland er juridisk forankret i
ovennevnte lovgivning. På de ulike punktene i UiNs system vil den juridiske forankringen fremgå som
utgangspunkt.
1.2.2 Hovedprinsipper
Forvaltningen og håndhevingen av Kvalitetssystemet for etikk og personvern tar naturlig
utgangspunkt i den juridiske forankringen nevnt ovenfor. Samtidig vil Universitetet i Nordland legge
noen hovedprinsipper til grunn for hvordan et system av denne karakter skal følges opp internt. I det
følgende presenteres de sentrale hovedprinsippene:
Myndigheter og Regelverk
Universitetets forskningsvirksomhet skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og
retningslinjer. Universitetet skal etter beste evne forsikre seg om at oppdragsgivere,
underleverandører og samarbeidspartnere forholder seg på samme måte til gjeldende regelverk.
Søknader og andre dokumenter som sendes til personvernombudet (NSD), REK og andre
myndigheter skal være komplette og gjennomarbeidet i henhold til regelverkets krav og standarder
Konfidensialitet og sikkerhet
Dokumenter og andre opplysninger knyttet til forskningsprosjekter skal sikres mot tilgang fra
uvedkommende. Dokumenter som ikke lenger er nødvendige for dokumentasjon av prosjektet, skal
makuleres og/eller slettes. Originaldokumentasjon skal oppbevares innelåst. Adgangskontroll skal
vurderes av hver enkelt enhet. Elektroniske systemer og lokaler som benyttes til forskningsaktiviteter
skal tilfredsstille kravene til oppbevaring av personidentifiserbare opplysninger stilt i
personopplysningsloven med forskrift. Forskningsdata skal ikke hentes ut av disse systemene uten at
det foreligger en skriftlig avtale om datautlevering.
Kompetanse
Universitetets prosjektmedarbeidere skal ha adekvat utdannelse og erfaring for de
forskningsoppgaver de får ansvaret for, og de skal få løpende veiledning og oppfølging. Begrenset
erfaring kan kompenseres med utvidet veiledning og oppfølging. Universitetets forskere oppmuntres
til å delta i faglige fora, interessegrupper og foreninger hvor universitetets forskning kan fremmes og
presenteres og samtidig bli gjenstand for vurdering og kritikk. Universitetets ledelse plikter å sørge
for kontinuerlig oppdatering og etterutdannelse av forskere.
Arbeidsmiljø
Universitetets ledelse skal utvikle og vedlikeholde et godt forskningsmiljø med åpen kommunikasjon.
Avtaler med samarbeidspartnere
Ved forskningssamarbeid med andre institusjoner skal det foreligge en skriftlig avtale mellom

11
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http://www.lovdata.no/all/tl‐20000414‐031‐003.html#20
http://www.lovdata.no/cgi‐wift/ldles?doc=/sf/sf/sf‐20001215‐1265.html
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universitetet og samarbeidspartner(e). Ved prosjekter av lengre varighet bør avtaler gjennomgås
årlig med tanke på nødvendige endringer eller tillegg.
Internkontroll
Internkontroll handler om å arbeide systematisk for at universitetet opptrer i samsvar med de lover
og forskrifter som gjelder for virksomheten og er institusjonens verktøy for en forsvarlig
gjennomføring av helseforskning og for å oppfylle kravene i personopplysningsloven
Universitetet skal ha et kvalitetssystem for overholdelse av lovverk som er relevant for UiNs
helseforskning, herunder personvernlovgivningen. Kvalitetssystemet skal holdes oppdatert, med
rutinemessig gjennomgang hvert 3. år. Medarbeidere skal læres opp i kvalitetssystemet etter behov,
og ved endringer. Universitetet skal ha et system og en plan for å utføre interne kvalitetsrevisjoner av
egne systemer og av forskningsprosjekter som gjennomføres i universitetets regi eller i samarbeid
med andre institusjoner eller organisasjoner.
Arkivering av forskningsadministrative dokumenter ved UiN
Formål
Formålet er å sikre at alle relevante administrative dokumenter tilknyttet medisinske og
helsefaglige forskningsprosjekter arkiveres forsvarlig, før, under og etter gjennomføringen av
forskningsprosjektet. Dokumentene skal være tilgjengelig for forskningsansvarlig institusjon.
Dokumentene skal kunne framskaffes på kort varsel ved intern revisjon og ved evt.
inspeksjon eller tilsyn fra tilsynsmyndigheter.
Tidspunkt
 Ved etablering av forskningsprosjektet skal det opprettes en sak i arkivsystemet,
dersom sak ikke finnes fra før.
 Arkivering av administrative dokumenter gjøres fortløpende og uten ugrunnet
opphold.
 Ved avslutning av et forskningsprosjekt skal det gjøres en gjennomgang for
langtidsarkivering.
Ansvar



Forskningsansvarlig institusjon har overordnet ansvar for forsvarlig dokumentasjon
og arkivering av forskningsprosjekter i virksomhetens arkivsystem.
Prosjektleder er ansvarlig for at administrative dokumenter blir arkivert eller blir
sendt til arkivering. Oppgaven kan delegeres.

Generelt:
Dokumentene som arkiveres er i utgangspunktet offentlige, men kan unntas offentligheten
når innholdet er taushetsbelagt eller av annen karakter som tilsier skjerming.
Informasjon om dokumentene som lagres i saksarkivet fremkommer i UiNs offentlige journal,
men selve dokumentet publiseres ikke.
Forespørsler om innsyn vurderes i henhold til offentlighetsloven og
meroffentlighetsprisnippet, avslag må begrunnes med hjemmel i lov. Prosjektleder har det
endelige ansvaret ved innsynsforespørsler og vil bli kontaktet ved ev. forespørsler om innsyn.
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Forespørsler sendes pr. e‐post til arkiv@uin.no.
1.2.3 Grunnleggende om kvalitetssikringssystemet for etikk og personvern
I det følgende beskrives kvalitetssikringssystemet for all forskning ved Universitetet i Nordland som
er underlagt lovverket som er nevnt innledningsvis.
Overordnet internkontroll og sikkerhetsledelse:
Dette punktet gjelder all forskning, og i denne sammenhengen særskilt for forskning som er
meldepliktig til NSD eller REK.
NSD: Rutinebeskrivelser
Dette punktet omhandler utelukkende rutinene ved UiN for prosjekter som er meldepliktige
til NSD.
REK: Gjennomførende del og REK: Kontrollerende del
Disse punktene omhandler utelukkende rutinene ved UiN for prosjekter som er meldepliktige
til REK.
Informasjonssikkerhet
Dette punktet gjelder all forskning, og særlig for forskning som omfattes av lovverk nevnt
under 1.2.1.
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2. Overordnet internkontroll og sikkerhetsledelse
Overordnet internkontroll og sikkerhetsledelse innen helseforskning
Område: Overordnet internkontroll og sikkerhetsledelse innen helseforskning
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Prosjektmedarbeider(e), dekan, arkiv

Sist revidert: 1.12.2013

Når det gjelder medisinsk og helsefaglig forskning, så er denne regulert av Forskrift om organisering
av medisinsk og helsefaglig forskning13 (Helseforskningsloven) og Helseforskningsforskriften.
Virksomheten må etablere rutiner for ansvarsplassering og delegering av oppgaver i samsvar med
krav om internkontroll etter Helseforskningslovens § 6, jf. Helseforskningsforskriftens § 3 a). Med
dette som utgangspunkt, vil rolle‐ og ansvarsfordeling se ut som følger for arbeidet med etikk og
personvern generelt og oppfølging av Helseforskningsloven spesielt.
I det følgende presenteres overordnet internkontroll og sikkerhetsledelse ved Universitetet i
Nordland. Dette gjelder all forskningsvirksomhet ved universitetet, og særskilt for forskningen som er
meldepliktig til NSD eller REK.

2.1 Ledelsesforankring
2.1.1 Rektors ansvar og oppgaver
Rektor er den øverste forskningsansvarlige ved Universitetet i Nordland. Den forskningsansvarlige
kan delegere oppgaver til andre, men ikke ansvar.
Ansvar
Oppgaver

Overordnet ansvar for behandling av personopplysninger ved universitetet. Oppgaver
kan delegeres, men ikke ansvar.
Den behandlingsansvarlige bestemmer formålet ved behandlingen av
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes og skal sørge for at
personopplysningene som behandles:
a) bare behandles når dette er tillatt etter personopplysningsloven §§ 8 og 9
b) bare nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den
behandlingsansvarliges virksomhet
c) ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med
innsamlingen, uten at den registrerte samtykker,
d) er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen, og
e) er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig ut fra
formålet med behandlingen, jf. Personopplysningsloven §§ 27 og 28.
 skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende
informasjonssikkerhet, jf personopplysningsloven § 13.
 skal etablere og holde ved like planlagte og systematiske tiltak som er
nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av loven, herunder
sikre personopplysningenes kvalitet. (internkontroll, jf
personopplysningsloven § 14)
 Tiltak etter personopplysningsloven §§ 13 og 14 ‐ skal dokumenteres.
Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne ved UiN og
hos databehandlere; samt for Datatilsynet og Personvernnemda.

13

Fastsatt av Helse‐ og omsorgsdepartementet 1. juli 2009 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning
(helseforskningsloven) § 6 tredje ledd, § 10 fjerde ledd, § 25 fjerde ledd, jf. første og andre ledd og § 55 andre ledd, jf. delegeringsvedtak
26. juni 2009 nr. 867.
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skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter
personopplysningsloven §§ 18, 22, 25, 26, 27 og 28 uten ugrunnet
opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.
gjennomføre intern revisjon

2.1.2 Dekanenes ansvar og oppgaver
Som det fremgår av teksten ovenfor, kan rektor delegere oppgaver til andre, men ikke ansvar. Ved
Universitetet i Nordland er derfor oppgaven delegert til dekanene i henhold til innhold i lovteksten.
Dette er gjort formelt i form av et eget rektorvedtak14. Vedtaket innebærer at dekanene er ansvarlige
for at rutiner for at alle formalia i forskningsprosjekter følges opp i henhold til de rutiner som er
beskrevet i Helseforskningsloven, Personvernombudet for forskning og Forskningsetiske komiteer.
Ved UiN er dekan leder med faglig ansvar for enheten og med personalansvar for prosjektleder.
Ansvar

Ansvar for at nødvendige prosedyrer, rutiner og andre kvalitetsdokument er på plass
ved eget fakultet, samt at disse er iverksatt og oppdatert.
Ansvar for at opplysninger fra egen avdeling/klinikk/ institutt brukes i henhold til
lover, regler og rutiner.
Overordnet ansvar for kvalitet og overholdelse av regelverk i sin enhet, samt for
nødvendige kvalitetsforbedringer.

Oppgaver

Utføre delegerte oppgaver fra behandlingsansvarlig, for eksempel sørge for oversikt
og kontroll over forskningsprosjekter som behandler personopplysninger ved eget
institutt (meldingsarkiv), gjennomføre stikkprøvekontroller for å undersøke om vilkår
for behandling er oppfylt samt følge opp eventuelle avvik
Sørge for
 opplæring av personale i krav til forskning og IKT‐sikkerhet
 å godkjenne bruk og utlevering av opplysninger til forskning
 å avklare og inngå nødvendige driftsavtaler og avtaler ved bruk av studenter/
stipendiater og lignende og ved studentoppgaver
 å utføre ev. andre delegerte oppgaver fra behandlingsansvarlig

2.1.3 Prosjektleders ansvar og oppgaver
Ansvar
Ansvar for den daglige driften av forskningsprosjekt og informasjon til
behandlingsansvarlig og NSD som personvernombud for behandling av
personopplysninger
Oppgaver Sørge for
 melding til personvernombudet (NSD) om behandling og eventuelle endringer
 at forskningsprosjekt gjennomføres i henhold til godkjent melding og
eventuell konsesjon
 at etiske, vitenskaplige, personvern‐ og informasjonssikkerhetsmessige
forhold ivaretas i den daglige driften
 å informere overordnet leder og behandlingsansvarlig om behandlingen
 avslutning av prosjektet ved prosjektslutt og når formålet med behandlingen
opphører, herunder å følge opp sluttmelding til NSD

14

Rektorvedtak 39/2013.

8

For prosjektleder inngår også et ansvar overfor prosjektmedarbeider(e) og student(er). Prosjektleder
har ansvaret for at prosjektmedarbeider og student har nødvendig kompetanse for å utføre
arbeidsoppgaver definert av prosjektleder. Veileder skal være prosjektleder for student ved lavere
nivå enn doktorgrad. Student på lavere nivå enn doktorgrad kan ikke være prosjektleder.
Ansvar

Prosjektmedarbeider
Ansvar for å følge lover, regler og rutiner for forskningsprosjekt, informere
prosjektleder i samarbeidsprosjekter og utvidet ansvar for å koordinere med
prosjektleder
Student
Ansvar for å følge lover, regler og rutiner for forskningsprosjekt og å rette seg etter
prosjektleder

Oppgaver

Prosjektmedarbeider
Kjenne til og følge etiske, vitenskaplige, personvern‐ og
informasjonssikkerhetsmessige forhold og internkontrollsystem for forskning,
koordinere samarbeidsprosjekter i egen virksomhet sammen med prosjektleder og
informere egen enhet om behandlingen, dersom annen enhet enn prosjektleder
Student
Kjenne til og følge etiske, vitenskaplige, personvern‐ og informasjons‐
/sikkerhetsmessige forhold og internkontrollsystem for forskning

2.1.4 Forskningsdirektørs ansvar og oppgaver
Ansvar
Forskningsdirektør er eier av kvalitetssikringssystemet for etikk og personvern ved
Universitetet i Nordland og skal tilse at dette er i henhold til gjeldende lov‐ og
regelverk.
Oppgaver Forskningsavdelingen har som oppgave å være kontaktledd mellom Universitetet i
Nordland (UiN) og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).
Forskningsavdelingen skal sørge for oppdatert informasjon om universitetets plikter i
forhold til behandling av personopplysninger og forholdet til NSD.
Forskningsavdelingen skal ha en egen kontaktperson for etikk og personvern som har
det løpende praktiske ansvaret for oppfølging av gjeldende lov‐ og regelverk.
Forskningsavdelingens ansvar på ulike administrative nivåer og uføres i praksis ved at:
 Man ved semesterstart sender ut påminnelser til alle ansatte om meldeplikt
knyttet til egne prosjekter og studentprosjekter.
 Det holdes informasjonsmøter på fagdager og lignende om meldeplikt til NSD
og REK
 Det er tilgjengelig informasjon på www.uin.no om meldeplikt med
kontaktinformasjon direkte til NSD og REK, samt forskningsavdelingen ved
UiN.
 Dersom det meldes om avvik eller mangelfull rapportering med mer, følges
dette opp fortløpende fra forskningsavdelingen. Saksbehandlingen arkiveres i
ePhorte.
Forskningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som
angår forskning i vid forstand. Utvalget vedtar og iverksetter strategier knyttet til
forskning og formidling innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer
gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
Forskningsavdelingen har ansvaret for å legge frem saker relatert til etikk og
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personvern til det sentrale Forskningsutvalget. Utvalget vil også involvere de fakultære
forskningsutvalgene i saker der det anses som naturlig, enten det er snakk om å
innhente informasjon, høringsuttalelser eller forankring av forskningsrelaterte vedtak.
Universitetets løpende oversikt over helseforskningsprosjekter ivaretas av SPREK (REK‐portalen) og
ved at de ulike REKene sender universitetet kopi av innkomne søknader og vedtak truffet av REK.
Kopi av vedtak og søknader legges i universitetets elektroniske saksbehandlersystem ePhorte eller
annet egnet system.
2.1.5 Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Nordland
Universitetet i Nordland er en selvstendig samfunnsinstitusjon med forskning, undervisning og
formidling som kjerneoppgaver. Institusjonen skal frambringe ny og relevant kunnskap og innsikt
gjennom empiriske undersøkelser, kritisk refleksjon og analyse. Samfunnsrelevans skal kombineres
med prinsippet om akademisk frihet innenfor de rammer som skisseres i disse etiske retningslinjer.
Forskningsetisk utvalg skal være Universitetet i Nordlands rådgivende organ for god forskningsetikk.
Som en del av universitetets kvalitetssikringssystem, forankret i UiNs etiske retningslinjer, er
forskningsetisk utvalg underlagt:



LOV 2006‐06‐30 nr 56: Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning
LOV 2005‐04‐01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets‐ og høyskoleloven)

§ 1‐5. Faglig frihet og ansvar.
”(1) Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et ansvar
for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig
nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og
etiske prinsipper.”
Forskningsetisk utvalg forholder seg også til øvrig lovverk som:




LOV‐2000‐04‐14‐31 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven);
LOV 2008‐06‐20 nr 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) og
LOV‐2009‐06‐19‐97 Lov om dyrevelferd

Utvalget skal være rådgivende organ for universitetets ledelse i forskningsetiske spørsmål. Videre
skal utvalget behandle enkeltsaker hvor det er forskningsetiske problemstillinger, eller ved mistanke
om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis.
Utover dette skal forskningsetisk utvalg arbeide for å fremme god forskningsetikk gjennom
utadrettede aktiviteter og utarbeide forskningsestiske grunnlagsdokumenter som skal gjelde for
Universitetet i Nordland.
Forskningsetisk utvalg er et uavhengig utvalg, oppnevnt av forskningsutvalget og som rapporterer
årlig til dette. Forskningsetisk utvalg er tilknyttet til Den nasjonale forskningsetiske komité.
Utvalgets mandat:
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Det forskningsetiske utvalg er UiNs rådgivende organ for forskningsetikk. Utvalget skal gi råd
og innstilling i forskningsetiske saker, drive kompetansebygging og ellers på andre måter
fremme den forskningsetiske bevisstheten ved UiN.
Utvalget skal arbeide for å fremme god forskningsetikk og for at forskningen ved
universitetet foregår innenfor gjeldende forskningsetiske rammer og fremme bevissthet om
forskningsetiske spørsmål. Dette arbeidet skal lede til en håndbok i god forskningsetikk for
Universitetet i Nordland.
Utvalget skal behandle og gi råd i enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter eller klager
knyttet til brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis.
Forskningsetiske enkeltsaker kan forelegges for utvalget av rektor, dekan eller senterleder.
Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnelse og konklusjon.
Utvalgets sammensetning
Utvalget består av representanter fra fakultetene, Nordlandsforskning, og administrasjonen
(Sekretær). Medlemmene utnevnes for tre år av dekan/forskningsutvalg (UiN) og direktør
(Nordlandsforskning), medlemmene har personlig vara. Ett medlem bør ha juridisk bakgrunn.
Alle medlemmene bør ha bred forskningsfaglig bakgrunn. Utvalgets medlemmer oppnevnes
av forskningsutvalget for tre år, med mulighet for gjenoppnevning.
Rapportering og innsyn
Utvalget skal årlig rapportere om sin virksomhet til forskningsutvalget. Utvalget skal i
henhold til gjeldene regler for personvern, etterstrebe åpenhet.
Aktiviteter i utvalget
Forskningsetisk utvalg skal møtes minimum fire ganger i løpet av året. Ved behov kan man
kalle inn til ekstraordinære møter. Hvert år skal utvalget arrangere en workshop, konferanse
eller seminar med forskningsetikk som tema.
Varsling
Avvik varsles gjennom Universitetets avvikssystem. Når det er relevant skal forskningsetiske
avvik behandles av utvalget.

2.2 Oversikt over helseforskning
Rutine for oppstart av forskningsprosjekt som behandler personopplysninger
Område: Overordnet internkontroll og sikkerhetsledelse innen helseforskning
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Dekan, arkiv

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for oversikt over helseforskningsprosjekter i samsvar med de
formuleringer man finner i Helseforskningsloven § 6, jf. Helseforskningsforskriftens § 4 d). I henhold
til de rutinene som beskrives i dette dokumentet skal Universitetet i Nordland til enhver tid ha
oversikt over innmeldte prosjekter og hvilke fase de befinner seg i i forhold til NSD og REK Nord.
Det vises til rutinebeskrivelsene under punkt 3 og 4, og da særlig punktene:
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3.1 Rutiner for oppstart av prosjekter
3.4 Rutine for avslutning av prosjekter
4.1 Rutine for kontroll av prosjekter
4.2 Rutine for oppfølging av vilkår stilt av REK
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3. NSD: Rutinebeskrivelser
Rutine for oppstart av forskningsprosjekt som behandler personopplysninger
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Prosjektleder/veileder, student, prosjektmedarbeider(e), dekan, arkiv

Sist revidert: 1.12.2013

Internkontroll – gjennomførende del er hjemlet i § 4. Internkontroll i Forskrift om organisering av
medisinsk og helsefaglig forskning.

3.1 Rutiner for oppstart av prosjekter
Rutine for oppstart av forskningsprosjekt som behandler personopplysninger
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Prosjektleder/veileder, student, prosjektmedarbeider(e), dekan, arkiv

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for oppstart av helseforskningsprosjekter i samsvar med krav om
internkontroll etter helseforskningslovens § 6, jf. forskriftens § 4 d).
For forskning som behandler personopplysninger og som ikke går inn under helseforskningsloven, er
det meldeplikt til universitetets personvernombud. Meldeplikten gjelder elektronisk behandling av
personopplysninger og opprettelse av manuelle personregistre med sensitive opplysninger.
Kvalitetssystemet for oppstart av prosjekter angir involverte parter, aktiviteter, dokumentasjon og
tidspunkt/prosess. Lagring av forskningsdata skal gjøres i henhold til 4.3. Rutine for oppbevaring av
aktive data.

1. NSD behandler søknad
Før behandling av personopplysninger (dvs. innhenting, bearbeiding og annen bruk) kan starte, skal
behandlingen meldes. Det skal sendes melding til NSD senest 30 dager før behandlingen skal starte.
Mer om hvordan man sender melding finnes her.
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Prosjektleder avklarer a) meldeplikt og b) formalia
A) Meldeplikt
Prosjektleder skal vurdere om prosjekt behandler personopplysninger (som omfattes av
melde‐ og konsesjonsplikt), eller om det gjelder anonymiserte opplysninger (som ikke trenger
melding). For de fleste prosjekter holder det med melding. Ved tvil skal prosjektleder rådføre
seg med NSD.
Prosjektleder skal sørge for at alle grunnleggende vilkår etter personopplysningslovens
kapittel 2 foreligger, herunder at det foreligger hjemmel for behandlingen:



samtykke fra deltakerne i prosjektet
lovhjemmel (se personopplysningsloven §§ 8 og 9)

Prosjektleder fyller ut meldeskjema til NSD, samt utarbeide tilhørende vedlegg
For studentoppgaver, se rutine 4.1. B
B) Formalia
Dersom prosjektet benytter medarbeidere som ikke er ansatt i virksomheten som har ansvar
for helseopplysningene, må det inngås Avtale med ikke‐ansatt dersom det skal gis elektronisk
tilgang til virksomhetens nettverk og systemer som inneholder helse‐ og personopplysninger.
Svar fra NSD mottas og prosjekt igangsettes
Beskrivelse: Svar fra NSD mottas og prosjekt igangsettes
Kopi av søknad oversendes arkiv
Beskrivelse: Meldeskjema med tilhørende vedlegg og ev. databehandleravtaler arkiveres i
saksarkiv. Søknadsskjema med tilhørende vedlegg og ev. avtaler arkiveres i ansvarlig
virksomhet sitt saksarkiv.
Prosjekt igangsettes
Beskrivelse: Behandling (herunder innsamling, registrering, sammenstilling, utlevering og
lagring) av helse‐ og personopplysninger eller humant biologisk materiale, klinisk utprøving
av medisinsk utstyr kan påbegynnes når en godkjenning fra REK foreligger og det ikke er
innkommet merknader eller avslag fra SLV eller Hdir innen 60 dager etter at søknad er
mottatt.
Kopi av svar fra NSD oversendes arkiv
Beskrivelse: Meldeskjema med tilhørende vedlegg arkiveres i saksarkiv.
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3.2 Rutine for oppfølging av den registrertes rettigheter
Rutine for oppfyllelse av prosjektdeltakernes rettigheter i forskningsprosjekter
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Prosjektleder

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for oppfølging av de registrertes rettigheter i samsvar med krav om
internkontroll etter Helseforskningslovens § 6, jf. forskriftens § 4 d).
Deltakelse i forskningsprosjekter er som hovedregel basert på frivillighet. Enhver som har blitt
informert og/eller samtykket til slik deltakelse kan kreve innsyn, retting av uriktig registrerte
opplysninger, trekke seg fra videre deltakelse eller tilbakekalle avgitt samtykke, herunder
sletting/reservasjon.

Prosjektleder saksbehandler innkomne henvendelser fortløpende. Krav om innsyn skal besvares
uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter at organisasjonen mottok henvendelsen.
Beskrivelse: Prosjektleder mottar henvendelse om innsyn i og/eller retting og sletting av data
fra forskningsdeltaker i forskningsprosjekter.
Dette gjelder også i tilfeller der forskningsdeltaker ønsker å trekke seg fra deltakelse i
forskningsprosjekter.
Henvendelser om innsyn som ikke skjer skriftlig, skal nedtegnes og dateres, og navn på
forskningsdeltaker eller dennes verge skal noteres. Det kan ikke stilles krav til begrunnelse.
Dersom prosjektleder er i tvil, skal prosjektleder kontakte behandlingsansvarlig.
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Beskrivelse: Ved innsyn må det vurderes hvorvidt innsyn skal begrenses eller avslås med en
medisinsk eller annen begrunnelse.
Henvendelse og svar på henvendelse arkiveres i gjeldende saksarkiv (ePhorte).

3.3 Rutine for informasjonsplikt
Rutine for informasjonsplikt og samtykke
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Prosjektleder

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for oppfyllelse av informasjonsplikten i samsvar med krav om
internkontroll etter helseforskningslovens § 6, jf. forskriftens § 4 d). Det vises også til § 20 i
Personopplysningsloven.

Behandlingsansvarlig har informasjonsplikt overfor deltakere i forskningsprosjekter. Deltakelse i
forskningsprosjekter hvor personopplysninger ikke behandles anonymt, skal som hovedregel være
basert på lovhjemmel eller et dokumentert samtykke fra deltakerne.
Prosjektleder utformer informasjonsskriv og samtykkeerklæringer
Beskrivelse: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring utarbeides før innsamling av data
påbegynnes. Forskningsdeltakerne kan ikke inkluderes i et forskningsprosjekt før
samtykkeerklæring er signert. Dersom behandling av personopplysninger skal skje basert på
lovhjemmel, må grunnlaget for dette dokumenteres før behandlingen påbegynnes.
Samtykkeerklæring:
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Prosjektleder utarbeider samtykkeskjema og tilhørende informasjonsskriv i henhold til
universitetets maler og informasjon fra personvernombudet. Malene kan bare fravikes etter
samråd med personvernombudet eller etter særskilt godkjenning av behandlingsansvarlig.
Samtykke skal være informert, frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart. Samtykket oppfyller
disse kravene når det bygger på spesifikk informasjon om et konkret forskningsprosjekt og
personen foretar seg noe aktivt for å samtykke.
Informasjonsskriv:
Informasjonsskrivet bør inneholde informasjon om at forskerne er underlagt taushetsplikt og
at data behandles konfidensielt. Prosjektleder må vurdere om man i informasjonsskrivet bør
opplyse at taushetsplikten ikke er absolutt. Dette vil være særlig aktuelt i prosjekter hvor
forskningsdeltakerne kan tenkes å gi informasjon om at det kan bli begått en alvorlig
straffbar handling. Prosjektleder vil da ha plikt etter straffelovens § 139 til å søke å avverge
slik handling.
Opplysninger om dem som ikke ønsker å delta i prosjektet, kan ikke benyttes i forskningen.
Dette gjelder også for frafallsanalyser. For umyndiggjorte skal vergen samtykke.
Ved inklusjon av mindreårige (under 18 år), må det utarbeides alderstilpassede forespørsler
som tar hensyn til den mindreåriges modenhet og erfaringsbakgrunn.
Sensitive personopplysninger skal bare innhentes fra mindreårige med foreldrenes samtykke.
For andre personopplysninger, kan mindreårige selv gi et gyldig samtykke til behandling av
personopplysninger dersom de forstår konsekvensene. Muligheten til forståelse beror på
faktorer som alder, art og omfang av personopplysninger, samt formålet med innhentingen.
Det skal alltid informeres om hvilken aldersgrense som gjelder når man legger opp til at
mindreårige skal oppgi personopplysninger.
NB! Det må utarbeides maler for spesifikt forskningsprosjekt og for bredt samtykke
Samtykkeerklæringer er mottatt
Beskrivelse: Prosjektdeltakere samtykker
Arkiv: Samtykkeerklæringer arkiveres

3.4 Rutine for avslutning av prosjekt
Rutine for avslutning av forskningsprosjekter
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Prosjektleder

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for avslutning av helseforskningsprosjekter i samsvar med krav om
internkontroll etter helseforskningslovens § 6, jf. forskriftens § 4 d) og personopplysningslovens § 28.
Behandling av personopplysninger i forskning er av midlertidig art. Ved prosjektavslutning skal
forskningsdataene anonymiseres eller slettes, med mindre personvernombudet har godkjent fortsatt
oppbevaring av forskningsdataene med tanke på senere forskningsprosjekter eller
oppfølgingsstudier.
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NSD behandler melding om avsluttet prosjekt
Beskrivelse: Sluttmelding sendes til REK Nord.
Forskningsprosjekt avsluttes
Beskrivelse: Prosjektleder vurderer om forskningsdataene skal anonymiseres, slettes eller
langtidsoppbevares. Dersom behandling av forskningsdataene har vært utført avidentifisert,
vil anonymisering som hovedregel foregå ved at koblingsnøkkelen slettes. Hvis behandlingen
ikke har vært utført avidentifisert, må alle direkte og indirekte personidentifiserbare
opplysninger fjernes fra forskningsdataene. Både ved anonymisering og sletting må
prosjektleder sørge for at eventuelle kopier av forskningsdataene blir håndtert på tilsvarende
måte.
Bekreftelse fra NSD mottas
Beskrivelse: Prosjektleder mottar bekreftelse fra NSD. Sluttmelding fra NSD arkiveres i
ePhorte
NSD behandler melding om avsluttet prosjekt
Beskrivelse: Prosjektleder fyller ut sluttmelding og sender til personvernombudet NSD.
Dersom prosjektleder ikke oppgir sluttmelding, vil NSD kontakte behandlingsansvarlig for
videre oppfølging.
Dersom forskningsprosjektet er finansiert med midler fra EU eller Norges Forskningsråd, er
man forpliktet til å lagre dataene i hhv. 5 og 10 år. Prosjektleder må i samarbeid med
prosjekteier (normalt instituttet) ta stilling til hvordan denne lagringen kan gjennomføres.
Noen typer forskningsdata kan arkiveres hos NSD.
Ved behov for fortsatt oppbevaring av forskningsdata etter prosjektavslutning, se 4.8.
Langtidsoppbevaring av forskningsdata ‐ rutine.
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4. REK: Internkontroll – gjennomførende del
Internkontroll – gjennomførende del er hjemlet i § 4. Internkontroll i Forskrift om organisering av
medisinsk og helsefaglig forskning.

4.1 Rutiner for oppstart av prosjekter
Rutine for oppstart av forskningsprosjekt som behandler personopplysninger
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Prosjektleder/veileder, student, prosjektmedarbeider(e), dekan, arkiv

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for oppstart av helseforskningsprosjekter i samsvar med krav om
internkontroll etter helseforskningslovens § 6, jf. forskriftens § 4 d).
For forskning som behandler personopplysninger og som ikke går inn under helseforskningsloven, er
det meldeplikt til universitetets personvernombud. Meldeplikten gjelder elektronisk behandling av
personopplysninger og opprettelse av manuelle personregistre med sensitive opplysninger.
Kvalitetssystemet for oppstart av prosjekter angir involverte parter, aktiviteter, dokumentasjon og
tidspunkt/prosess. Lagring av forskningsdata skal gjøres i henhold til 4.3. Rutine for oppbevaring av
aktive data.

Prosjektleder avklarer a) meldeplikt og b) formalia
A) Meldeplikt
Prosjektleder skal vurdere om prosjektet omfattes av helseforskningsloven. Dersom det er
tilfelle, skal rutinene for helseforskning følges.
B) Formalia
Prosjektleder utarbeider en forskningsprotokoll og fyller ut Skjema for melding av
forskningsprosjekt (krever pålogging på REKs portal SPREK), samt utarbeider tilhørende
vedlegg.
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For multisenterstudier, se 401 B Oppstart av multisenterstudier ‐ rutine. Forskningsprosjekter
som er basert på én forskningsprotokoll og utføres samtidig ved flere institusjoner regnes
som multisenterstudier.
Krav til forskningsprotokoll finnes i Forskrift til helseforskningsloven § 8
Det må inngås avtale med prosjektmedarbeidere som ikke har et tilsettingsforhold ved
universitetet dersom de skal ha tilgang til universitetssystemer.
Prosjektleder informerer dekan før søknad sendes til REK Nord
Beskrivelse: Fakultetsdirektør og/eller dekan skal være informert om prosjektet (kopi av
søknad) før søknad sendes til REK.
Prosjektleder oversender søknad
Beskrivelse: Før medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale
(forskningsbiobank) eller helseopplysninger er påbegynt, dvs. før innsamling av opplysninger
kan starte, sendes søknad om godkjenning til REK. Frist for å nå komitémøtene står oppført
på REKs websider.
Kopi av søknad oversendes arkiv
Beskrivelse: Meldeskjema med tilhørende vedlegg og ev. databehandleravtaler arkiveres i
saksarkiv. Søknadsskjema med tilhørende vedlegg og ev. avtaler arkiveres i ansvarlig
virksomhet sitt saksarkiv.
REK Nord behandler søknad
Beskrivelse: Medisinsk og helsefaglig forskning skal godkjennes av Regional komité for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og eventuelt andre godkjenningsinstanser før
forskningsprosjekt kan starte.
Svar fra REK Nord mottas
Beskrivelse: Svar fra REK Nord mottas
Dekan orienteres om vedtak
Beskrivelse: Fakultetsdirektør og/eller dekan skal orienteres av prosjektleder om REK‐
vedtaket når det foreligger.
Kopi av REK‐vedtak oversendes arkiv
Svarbrev med tilhørende vedlegg og ev. avtaler arkiveres i saksarkiv.
Prosjekt igangsettes
Beskrivelse: Behandling (herunder innsamling, registrering, sammenstilling, utlevering og
lagring) av helse‐ og personopplysninger eller humant biologisk materiale, klinisk utprøving
av medisinsk utstyr kan påbegynnes når en godkjenning fra REK foreligger og det ikke er
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innkommet merknader eller avslag fra SLV eller Hdir innen 60 dager etter at søknad er
mottatt.
Kopi av svar fra NSD/REK Nord oversendes arkiv
Beskrivelse: Meldeskjema med tilhørende vedlegg og ev. databehandleravtaler arkiveres i
saksarkiv. Godkjente prosjekt blir registrert i REKs prosjektregister SPREK

4.2 Rutine for oppstart av multisenterstudier
Rutine for multisenterstudier
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Dekan, prosjektleder, arkiv

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutiner for oppstart av multisenterstudier i henhold til
Helseforskningslovens § 6, jf. forskriftens § 4 d). En multisenterstudie defineres som et
forskningsprosjekt som utføres ved flere virksomheter samtidig, men som er basert på én protokoll.
En del spesielle forhold må tas hensyn til i forhold til multisenterstudier.
Det skal kun være én prosjektleder som har ansvaret for den daglige driften av hele
forskningsprosjektet, uavhengig av hvor mange institusjoner som deltar. Ved internasjonale
multisenterstudier skal det alltid være angitt en norsk prosjektleder som har ansvaret for de deler av
prosjektet som finner sted i Norge.
Tidspunkt
Før medisinsk og helsefaglig forskning er påbegynt, sendes søknad om godkjenning til
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).
Aktiviteter
Multisenterstudier skal kun meldes til REK der prosjektleder har sin hovedtilknytning.
Prosjektleder har informasjonsplikt også ovenfor de andre forskningsansvarlige
virksomhetene. Ved multisenterstudier vil det være flere forskningsansvarlige institusjoner,
hvor hver institusjon har ansvaret for den delen av studien som utføres ved egen institusjon.
Dersom prosjektleder er lokal følges rutinene under punkt 3.1 i dette dokumentet.
Det bør inngås egen avtale om multisenterstudie.
Dersom prosjektleder er tilknyttet en annen institusjon, må det utnevnes en lokal
prosjektmedarbeider som har det koordinerende ansvaret i forhold til prosjektleder, samt
lokal oppfølging av den forskningsansvarliges plikter.
Dersom studien innebærer utlevering av helse‐ og personopplysninger og biobankmateriale,
må slik utlevering eksplisitt fremgå av avtale med den eksterne virksomheten.
Dokumentasjon
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Kravene til dokumentasjon er uavhengig av prosjektleders tilknytning. Dersom prosjektleder
er ekstern, må lokal prosjektmedarbeider sørge for at relevante godkjenninger, protokoll,
informasjons‐ og samtykkeskriv, sluttrapport, samt inngåtte avtaler med andre
forskningsansvarlige blir arkivert i virksomhetens saksarkiv. Når prosjektleder er lokal, skal
også informasjon gitt til alle deltakende virksomheter arkiveres i virksomhetens saksarkiv. I
tillegg kommer avtale med ekstern virksomhet.

4.3 Rutine for oppfølging av den registrertes rettigheter
Rutine for oppfyllelse av prosjektdeltakernes rettigheter i forskningsprosjekter
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Prosjektleder

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for oppfølging av de registrertes rettigheter i samsvar med krav om
internkontroll etter Helseforskningslovens § 6, jf. forskriftens § 4 d).
Deltakelse i forskningsprosjekter er som hovedregel basert på frivillighet. Enhver som har blitt
informert og/eller samtykket til slik deltakelse kan kreve innsyn, retting av uriktig registrerte
opplysninger, trekke seg fra videre deltakelse eller tilbakekalle avgitt samtykke, herunder
sletting/reservasjon.

Prosjektleder saksbehandler innkomne henvendelser fortløpende. Krav om innsyn skal besvares
uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter at organisasjonen mottok henvendelsen.
Beskrivelse: Prosjektleder mottar henvendelse om innsyn i og/eller retting og sletting av data
fra forskningsdeltaker i forskningsprosjekter.
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Dette gjelder også i tilfeller der forskningsdeltaker ønsker å trekke seg fra deltakelse i
forskningsprosjekter.
Henvendelser om innsyn som ikke skjer skriftlig, skal nedtegnes og dateres, og navn på
forskningsdeltaker eller dennes verge skal noteres. Det kan ikke stilles krav til begrunnelse.
Dersom prosjektleder er i tvil, skal prosjektleder kontakte behandlingsansvarlig.
Beskrivelse: Ved innsyn må det vurderes hvorvidt innsyn skal begrenses eller avslås med en
medisinsk eller annen begrunnelse.
Henvendelse og svar på henvendelse arkiveres i gjeldende saksarkiv (ePhorte).

4.4 Rutine for informasjonsplikt
Rutine for informasjonsplikt og samtykke
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Prosjektleder

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for oppfyllelse av informasjonsplikten i samsvar med krav om
internkontroll etter helseforskningslovens § 6, jf. forskriftens § 4 d). Det vises også til § 20 i
Personopplysningsloven.
Behandlingsansvarlig har informasjonsplikt overfor deltakere i forskningsprosjekter. Deltakelse i
forskningsprosjekter hvor personopplysninger ikke behandles anonymt, skal som hovedregel være
basert på lovhjemmel eller et dokumentert samtykke fra deltakerne.

Prosjektleder utformer informasjonsskriv og samtykkeerklæringer
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Beskrivelse: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring utarbeides før innsamling av data
påbegynnes. Forskningsdeltakerne kan ikke inkluderes i et forskningsprosjekt før
samtykkeerklæring er signert. Dersom behandling av personopplysninger skal skje basert på
lovhjemmel, må grunnlaget for dette dokumenteres før behandlingen påbegynnes.
Samtykkeerklæring:
Prosjektleder utarbeider samtykkeskjema og tilhørende informasjonsskriv i henhold til
universitetets maler og informasjon fra personvernombudet. Malene kan bare fravikes etter
samråd med personvernombudet eller etter særskilt godkjenning av behandlingsansvarlig.
Samtykke skal være informert, frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart. Samtykket oppfyller
disse kravene når det bygger på spesifikk informasjon om et konkret forskningsprosjekt og
personen foretar seg noe aktivt for å samtykke.
Informasjonsskriv:
Informasjonsskrivet bør inneholde informasjon om at forskerne er underlagt taushetsplikt og
at data behandles konfidensielt. Prosjektleder må vurdere om man i informasjonsskrivet bør
opplyse at taushetsplikten ikke er absolutt. Dette vil være særlig aktuelt i prosjekter hvor
forskningsdeltakerne kan tenkes å gi informasjon om at det kan bli begått en alvorlig
straffbar handling. Prosjektleder vil da ha plikt etter straffelovens § 139 til å søke å avverge
slik handling.
Opplysninger om dem som ikke ønsker å delta i prosjektet, kan ikke benyttes i forskningen.
Dette gjelder også for frafallsanalyser. For umyndiggjorte skal vergen samtykke.
Ved inklusjon av mindreårige (under 18 år), må det utarbeides alderstilpassede forespørsler
som tar hensyn til den mindreåriges modenhet og erfaringsbakgrunn.
Sensitive personopplysninger skal bare innhentes fra mindreårige med foreldrenes samtykke.
For andre personopplysninger, kan mindreårige selv gi et gyldig samtykke til behandling av
personopplysninger dersom de forstår konsekvensene. Muligheten til forståelse beror på
faktorer som alder, art og omfang av personopplysninger, samt formålet med innhentingen.
Det skal alltid informeres om hvilken aldersgrense som gjelder når man legger opp til at
mindreårige skal oppgi personopplysninger.
NB! Det må utarbeides maler for spesifikt forskningsprosjekt og for bredt samtykke
Samtykkeerklæringer er mottatt
Beskrivelse: Prosjektdeltakere samtykker
Arkiv: Samtykkeerklæringer arkiveres

4.5 Rutine for avslutning av prosjekt
Rutine for avslutning av forskningsprosjekter
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Prosjektleder
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Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for avslutning av helseforskningsprosjekter i samsvar med krav om
internkontroll etter helseforskningslovens § 6, jf. forskriftens § 4 d) og personopplysningslovens § 28.
Behandling av personopplysninger i forskning er av midlertidig art. Ved prosjektavslutning skal
forskningsdataene anonymiseres eller slettes, med mindre personvernombudet har godkjent fortsatt
oppbevaring av forskningsdataene med tanke på senere forskningsprosjekter eller
oppfølgingsstudier.

Forskningsprosjekt avsluttes
Beskrivelse: Prosjektleder vurderer om forskningsdataene skal anonymiseres, slettes eller
langtidsoppbevares. Dersom behandling av forskningsdataene har vært utført avidentifisert,
vil anonymisering som hovedregel foregå ved at koblingsnøkkelen slettes. Hvis behandlingen
ikke har vært utført avidentifisert, må alle direkte og indirekte personidentifiserbare
opplysninger fjernes fra forskningsdataene. Både ved anonymisering og sletting må
prosjektleder sørge for at eventuelle kopier av forskningsdataene blir håndtert på tilsvarende
måte.
REK Nord behandler melding om avsluttet prosjekt
Beskrivelse: Sluttmelding sendes til REK Nord.
Bekreftelse fra REK Nord mottas
Beskrivelse: Prosjektleder mottar bekreftelse fra REK Nord.
Sluttmelding fra REK Nord arkiveres
Beskrivelse: Sluttmelding fra REK Nord arkiveres i ePhorte
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5. REK: Internkontroll – kontrollerende del
5.1 Rutine for kontroll av prosjekter
Rutine for oversikt og kontroll av forskningsprosjekter
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Behandlingsansvarlig

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for kontroll med forskningsprosjekter i samsvar med krav om
internkontroll etter helseforskningslovens § 6, jf. forskriften §§ 3 og 4.

Årlig kontroll av prosjekter
Beskrivelse: Behandlingsansvarlig skal ivareta planlagte og systematiske tiltak for å ha
oversikt over og påse at behandlinger av personopplysninger i forskning er i samsvar med
lover, forskrifter og universitetets retningslinjer for forskning. For oversikt over universitetets
forsknings‐prosjekter som omfattes av personopplysningsloven, se NSDs meldingsarkiv og
rutine 4.1. A Rutine for oppstart av forskningsprosjekt. Dette skal være en regelmessig
aktivitet (årlig) aktivitet.
Kontroll med oppstart _Kontroll med gjennomføring _Årlig kontrolleres et mindre utvalg av
forskningsprosjekter som er meldt til personvernombudet. Kontrollen skal avdekke om
prosjektet gjennomføres i henhold til opplysninger oppgitt i søknad eller endringsmelding, jfr.
rutine 4.5. Endring av forskningsprosjekt ‐ rutine.
Kontroll med avslutning _Liste over prosjekt som ikke lenger har anledning til å behandle
personopplysninger tas ut fra personvernombudet (NSDs portal). Behandlingsansvarlig
kontrollerer hvor vidt rutine 4.6. Avslutning av forskningsprosjekt ‐ rutine er gjennomført.
Behandlingsansvarlig kontrollerer at personopplysninger som er oppbevart elektronisk
og/eller i andre arkiv er slettet eller at anonymisering er utført.
Dekan går gjennom prosjektportefølje
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Beskrivelse: Dekan skal ha oppdatert oversikt over enhetens forskningsprosjekter som
omfattes av personopplysningsloven. Et utvalg av forskningsprosjekter skal gjennomgås årlig,
og utvalget skal hentes fra forskjellige faser: Ved oppstart, under gjennomføring og etter
avslutning. Dekan skal sørge for oppdatert oversikt over enhetens forskningsprosjekter og
sammenligne med NSDs meldingsarkiv. Årlig kontrolleres liste over forskningsprosjekter som
er tildelt forskningsmidler og andre kjente prosjekter opp mot liste over meldte prosjekter. I
hvert tilfelle blir prosjektleder spurt om å dokumentere at forskningsprosjektet har innhentet
nødvendige tillatelser for behandling av personopplysninger.
Gjennomgang med prosjektleder ved avvik
Beskrivelse: Dersom man avdekker avvik, skal disse gjennomgås med prosjektleder med mål
om snarlig lukking.
Fakultær rapport om status på prosjekter med og uten avvik
Beskrivelse: Dersom det er avvik fra meldte prosjekter og oversikt i NSDs meldingsarkiv, skal
dekan følge opp og rette opp i eventuelle avvik. Rapport om status på prosjektportefølje ved
fakultetet utarbeides.
Årlig rapport om etikk og personvern
Beskrivelse: Dokumentasjonen omfatter:






Liste over forskningsprosjekter som er tildelt forskningsmidler og andre kjente
forskningsprosjekter
Liste over forskningsprosjekter fra personvernombudet, med tilleggsinformasjon og
dokumentasjon
Liste over avsluttede forskningsprosjekt
Rapport
Ev. avviksmeldinger.

Rapport lagres i ePhorte

5.2 Rutine for oppfylling av vilkår stilt av REK
Internkontroll – kontrollerende del
Område: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ved UiN
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Behandlingsansvarlig, dekan, prosjektleder

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for oppfylling av vilkår stilt av REK etter Helseforskningslovens § 6,
jf. Helseforskningsforskriftens § 4. Dette tilsier at behandlingsansvarlig skal ha oversikt over hvilke
rettsregler som gjelder for helseforskningsprosjekter generelt, og hvilke vilkår som gjelder for det
enkelte forskningsprosjektet.
Rutinene på dette området er i hovedsak identiske med øvrige rutiner for oppstart av prosjekter (se
punkt 3.1). Forskjellen ligger i at REK stiller vilkår som må oppfylles i sin tilbakemelding til
prosjektleder.
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Prosjektleder avklarer meldeplikt og formalia (se punkt 3.1)
Dekan orienteres om og godkjenner søknad.
Beskrivelse: Dekan skal være orientert om søknaden, dens innhold og innretning.
Prosjektleder oversender søknad.
Beskrivelse: Før medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale
(forskningsbiobank) eller helseopplysninger er påbegynt, dvs. før innsamling av opplysninger
kan starte, sendes søknad om godkjenning til REK. Frist for å nå komitémøtene står oppført
på REKs websider.
Kopi av søknad oversendes arkiv.
REK Nord behandler søknad.
Beskrivelse: Medisinsk og helsefaglig forskning skal godkjennes av Regional komité for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og eventuelt andre godkjenningsinstanser før
forskningsprosjekt kan starte.
Svar fra REK Nord inkluderer vilkår som skal oppfylles.
Beskrivelse: Svar fra REK Nord mottas av prosjektleder
Dekan orienteres om REKs vedtak og hvilke vilkår som skal oppfylles.
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Beskrivelse: Dekan skal orienteres av prosjektleder om REK‐vedtaket og vilkår som stilles når
vedtaket foreligger.
Prosjektleder dokumenterer hvordan vilkårene skal oppfylles.
Beskrivelse: Ny og revidert søknad oversendes REK. Dersom tilbakemeldingen fra REK
omfatter samtykkeskjemaene, utarbeides endelige skjemaer i henhold til pålegg.
Prosjektleder oversender ny søknad.
Beskrivelse: Før medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale
(forskningsbiobank) eller helseopplysninger er påbegynt, dvs. før innsamling av opplysninger
kan starte, sendes søknad om godkjenning til REK.
Kopi av søknad oversendes arkiv.
REK Nord behandler og godkjenner søknad.
Beskrivelse: Medisinsk og helsefaglig forskning skal godkjennes av Regional komité for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og eventuelt andre godkjenningsinstanser før
forskningsprosjekt kan starte.
Kopi av svar fra REK Nord oversendes arkiv.
Beskrivelse: Meldeskjema med tilhørende vedlegg og ev. databehandleravtaler arkiveres i
saksarkiv. Godkjente prosjekt blir registrert i REKs prosjektregister SPREK
Prosjekt igangsettes
Beskrivelse: Behandling (herunder innsamling, registrering, sammenstilling, utlevering og
lagring) av helse‐ og personopplysninger eller humant biologisk materiale, klinisk utprøving
av medisinsk utstyr kan påbegynnes når en godkjenning fra REK foreligger og det ikke er
innkommet merknader eller avslag fra Statens Legemiddelverk (SLV) eller Helsedirektoratet
(Hdir) innen 60 dager etter at søknad er mottatt.
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6. Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet
Område: Informasjonssikkerhet
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Gjelder for: Behandlingsansvarlig

Dokumentansvarlig:

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for kontroll med forskningsprosjekter i samsvar med
Helseforskningslovens § 6, jf. Helseforskningsforskriften §§ 3 og 4 og kapittel 2 i
Personopplysningsforskriften.

6.1 Rutine for sikkerhetsledelse, mål og strategi
Sikkerhetsledelse, mål og strategi
Område: Informasjonssikkerhet
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Gjelder for: Behandlingsansvarlig

Dokumentansvarlig:

Sist revidert: 1.12.2013

UiNs styrende dokumentasjon for informasjonssikkerhet jf helseregisterlovens § 16, jf.
personopplysningsforskriftens §,§.2‐3 og 2‐7 (sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og organisering) er
forankret i følgende dokumenter:











Informasjonssikkerhet og forskningsdata Veileder
Informasjonssikkerhetspolicy Policy
Sak: Informasjonssikkerhetstiltak ved Universitetet i Nordland
Rektorvedtak 2011
Sak: Veileder i informasjonssikkerhet Rektorvedtak 2013
Systemansvarlige rolleansvar Vedtatt 2012
Systemeiere rolleansvar Vedtatt 2012
Veileder i informasjonssikkerhet Vedtatt 2013

6.2 Rutine for risikovurderinger
Risikovurderinger
Område: Informasjonssikkerhet
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Gjelder for: Behandlingsansvarlig

Dokumentansvarlig:

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for risikovurderinger i samsvar med Personopplysningsforskriften §
2‐4. Risikovurdering. Det skal føres oversikt over hva slags personopplysninger som behandles.
Virksomheten skal selv fastlegge kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av
personopplysninger. Universitetet i Nordland skal gjennomføre risikovurdering for å klarlegge
sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd. Ny risikovurdering skal gjennomføres ved
endringer som har betydning for informasjonssikkerheten. Resultatet av risikovurderingen skal
sammenlignes med de fastlagte kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandling av
personopplysninger, jf. første ledd og § 2‐2.
Universitetet i Nordland skal ha oversikt over hvilke personopplysninger som behandles.
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Sikringstiltak skal vurderes opp mot personopplysningenes karakter. Den enkelte operativt
behandlingsansvarlige skal sørge for at det blir gjort en risikovurdering med sikte på å kartlegge
mulige farer for brudd på sikkerheten, og fastsette nivå for akseptabel risiko for:


Konfidensialitet



Integritet



Tilgjengelighet

UiN har fastsatt følgende generelt nivå for akseptabel risiko:


Konfidensialitet



Uvedkommende skal ikke få innsyn i person‐ og helseopplysninger



Integritet



Personopplysninger skal ikke komme på avveie



Registrerte personopplysninger kan ikke endres uten at gjeldende prosedyrer følges



Personopplysninger skal ikke registreres uten å sikre at de er fullstendige og gir et riktig
inntrykk i forhold til behandlingen av opplysningene



Tilgjengelighet

Tilgjengelighet skal normalt prioriteres etter hensyn til konfidensialitet og integritet. Etablering av
tidskritiske system for blant annet pasientrettede tjenester skal avtales særskilt.
Fastlagt nivå for akseptabel risiko skal benyttes til å avgjøre om avdekket risiko er innenfor et
akseptabelt nivå. Dersom det skjer endringer som kan påvirke risikoen, skal det gjennomføres ny
risikovurdering. Kontroll med bruk av sikkerhetssystemet skal gjennomføres jevnlig som en del av
universitetets internrevisjon. Resultatet av revisjonen skal dokumenteres.

6.3 Rutine for avvikshåndtering/sikkerhetsbrudd
Avvikshåndtering/sikkerhetsbrudd
Område: Informasjonssikkerhet
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Gjelder for: Behandlingsansvarlig

Dokumentansvarlig:

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for risikovurderinger i samsvar med Personopplysningsforskriften §
2‐4. Risikovurdering og § 2‐6. Avvik. Med avvik menes ethvert brudd på UiNs policy og rutiner for
behandling av personopplysning og informasjonssikkerhet.
Den enkelte tilsatte som oppdager avvik fra sikkerhetsrutinene er pliktig å melde fra til nærmeste
overordnete/operativt behandlingsansvarlige som skal behandle avviket. Ved avvik fra fastsatt nivå
for akseptabel risiko skal behandlingsansvarlig sørge for at det iverksettes tiltak for å bringe
sikkerheten innenfor akseptabelt nivå. ”Ris og ros” er Universitetet i Nordlands midlertidige system
for å motta meldinger om avvik, uønskede hendelser eller forbedringsforslag. En ny personalpolitikk
og et nytt HMS‐system er under utarbeidelse, og avvikssystem og varsling kommer inn som sentrale
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elementer i det nye systemet. Inntil dette er implementert, fungerer ”ris og ros” funksjonen som
avvikssystem.

”Ris og ros” er Universitetet i Nordlands system for å motta meldinger om avvik, uønskede
hendelser eller forbedringsforslag. Alle studenter og ansatte ved institusjonen har gjennom RIS
OG ROS‐knappen på universitetets nettside en mulighet til å si fra om forhold som det er viktig å
følge opp. Alle meldinger som kommer inn vil bli kategorisert og distribuert for videre
oppfølging. Læringsmiljøutvalget mottar i egen sak oversikt og status på alle innkomne
meldinger.

Alle studenter og ansatte ved institusjonen har gjennom ”Ris og ros”‐knappen på universitetets
nettside en mulighet til å si fra om forhold som det er viktig å følge opp. Alle meldinger som kommer
inn vil bli kategorisert og distribuert for videre oppfølging. Læringsmiljøutvalget mottar i egen sak
oversikt og status på alle innkomne meldinger.

Knappen ”Ris og ros” befinner seg på høyre side i skjermbildet nedenfor. Visningen nedenfor
fremkommer når man trykker på overskriften ”Student” i toppmenyen nedenfor. Visningen som
fremkommer på ”ansattesiden” har en tilsvarende knapp. Når man trykker på ”Ris og ros”‐
knappen, får man direkte tilgang til eget meldeskjema.

6.4 Rutine for sikkerhetstiltak
Sikkerhetstiltak
Område: Informasjonssikkerhet
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Gjelder for: Behandlingsansvarlig

Dokumentansvarlig:
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Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for sikkerhetstiltak i samsvar med Personopplysningslovens § 13.
Informasjonssikkerhet og Personopplysningsforskriftens § 2‐11. Sikring av konfidensialitet, § 2‐12.
Sikring av tilgjengelighet og § 2‐13. Sikring av integritet. Det vises også til § 2‐1. Forholdsmessige krav
om sikring av personopplysninger i samme forskrift.
Tjenester for Sensitive Data (TSD 2.0)
Løsningen har som målsetning å tilby lagring og behandling av moderate mengder data med en
meget høy grad av sikkerhet. UiOs vanlige nett har også en stor grad av sikkerhet, med sterk fokus på
patching og detektering av uregelmessigheter, men nettet er allikevel åpent av natur ved at hver
enkelt maskin har offisielle IP‐adresser og kun er skjermet fra internett med nokså liberale
aksesslister. For å oppnå så høy grad av sikkerhet som det var ønske om her, og for å forenkle
arbeidet med kontroll og risikohåndtering ‐ så har man valgt å lage en løsning som er frikoblet fra
UiNs vanlige nett, og med kun få og kontrollerte veier inn og ut.
Løsningen er et separat Windows miljø/domene på et lukket nett. Hver brukergruppe/miljø får en
dedikert Windows terminalserver på denne løsningen hvor det installeres den nødvendige
programvare for behandling av data. F.eks. Office‐pakken, SPSS mm. Løsningen har hjemmeområder
og fellesområder knyttet til hver enkelt terminalserver ‐ slik at deling av data mellom brukergrupper
vil ikke være mulig. Det tas backup av data fra løsningen til UiOs ordinære backupsystem, men
backupene vil være kryptert med nøkkel som kun finnes på den enkelte terminalserver og på kopi
oppbevart i safe på to adskilte lokasjoner.
Data transport ut og inn av løsningen foregår med en "filsluse" som frakter data mellom et
lagringsområde inne på løsningen til/fra et område på utsiden. Om den enkelte bruker kan frakte
data inn, ut eller begge veier styres av rettigheter.
Tilgang til løsningen skjer via RDP (tynn klient). Brukere har en javaklient og et personlig sertifikat.
Dette benyttes for å skape en kryptert tunnel til en brannmur. Påloggingen krever også
engangspassord tilsendt via SMS.
Infrastruktur
Løsningen går på egne maskiner i et eget rack på USITs maskinrom hvor kun driftspersonell
fra USIT har tilgang. For å kunne dele hardware mellom flere miljøer, som krever høy grad av
sikkerhet og isolasjon, så benyttes Vmware hypervisor. Dvs. at en fysisk maskin kan deles opp
i flere virtuelle maskiner som for alle praktiske formål oppfører seg som frittstående
maskiner.
Drift
Drift av løsningen utføres av personell fra USITs driftsgrupper. All tilgang til løsningen krever
autentisering med to‐faktor løsninger, også ved tilgang fra UiO. Driften er ellers spesiallaget
for denne løsningen for å sikre at sikkerheten i løsningen ikke kan bli kompromittert ved å
bryte seg inn på andre driftsservere ved UiO.
Hver enkelt maskin / miljø
Hver enkelt maskin / miljø presenteres for brukerne som en Windows terminalserver med
lokal lagring. Klipp/lim, mapping av diskbokstaver mm. er skrudd av. All datatransport ut og
inn må foregå via. filsluse.
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Sikkerhet
Noen nøkkelpunkter om sikring av løsingen:
 All tilgang fra eksterne nett krever to‐faktor autentisering.
 Maskinene er herdet ut over normalt.
 All brukerhåndtering gjøres pr. miljø ‐ dvs. sikkerheten er uavhengig av brukers vanlige
konto ved Universitetet i Nordland.
 All endring av tilganger gjøres skriftlig med godkjenning fra den enkelte
forskningsansvarlige og IT‐sikkerhetssjef.
 Det benyttes kryptert lagring eller dedikert lagring, kryptert backup og kryptert
kommunikasjon.
 Kryptomatriell / nøkler genereres med unike nøkler for hvert enkelt prosjekt / miljø.
Disse oppbevares på papir i safe på to fysisk adskilte lokasjoner.
 Data transport ut og inn foregår via en filsluse som kan logge på flere nivåer (filnavn,
hash eller fullkopi).

6.5 Rutine for opplæring
Opplæring
Område: Informasjonssikkerhet
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig
Dokumentansvarlig:
Gjelder for: Behandlingsansvarlig, dekaner, forskningsdirektør

Sist revidert: 1.12.2013

Virksomheten må etablere rutine for opplæring i samsvar med Personopplysningsforskriftens § 2‐8.
Personell. Rektor har i kraft av sin rolle som behandlingsansvarlig ansvaret for at rutiner for
opplæring følges opp i alle ledd. Forskningsavdelingen ved Universitetet i Nordland skal bistå i dette.
Opplæring av personell skal legges opp mot ulike målgrupper og ved hjelp av ulike virkemidler slik at
man til enhver tid sikrer at alle involverte parter har tilstrekkelig kunnskap til å kunne håndheve
rutinene som er beskrevet i dette dokumentet.
Kvalitetssikringssystemet skal etter behov gjennomgås med ledelsen ved hvert fakultet for å sikre
felles forståelse av systemet og oppgaver og ansvar som tilligger dekan, og som er forankret i
rektorvedtak (se 2.1.1 og 2.1.2).
Forskningsutvalget ved Universitetet i Nordland skal minst én gang i året som del av sin rutine for
kontroll av prosjekter (se punkt 4.1) ha særlig fokus på behovet for opplæring av alle som er involvert
i prosjekter som omfattes av dette kvalitetssikringssystemet. Dette inkluderer:




Opplæring av prosjektledere
o Prosjektledere ved UiN skal kjenne til, forholde seg til og benytte
kvalitetssikringssystemet for å sikre at forskningsprosjekter gjennomføres i henhold
til gjeldende lov‐ og regelverk på området.
Opplæring av prosjektmedarbeidere og studenter
o Prosjektmedarbeidere og studenter skal ha nødvendig kunnskap i samsvar med de
rutiner som er fastlagt.
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Etter nærmere dialog med fakultetene vil forskningsavdelingen tilby opplæring i form av
informasjonsopplegg og – materiell på fagseminarer, informasjonsmøter etc. for å sikre god
informasjonsdeling. Dette inkluderer også stipendiatgruppen ved UiN.
På UiNs hjemmesider vil til enhver tid informasjon om rutinene relatert kvalitetssikringssystemet for
etikk og personvern være lett tilgjengelig. Forskningsavdelingen er ansvarlig for dette.
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Appendiks 1: Relevante lov‐ og forskriftsformuleringer for KSS for
etikk og personvern
Helseforskningsloven ‐ LOV 2008‐06‐20 nr 44: Lov om medisinsk og
helsefaglig forskning
http://www.lovdata.no/all/hl‐20080620‐044.html#1
§ 1. Formål
Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning.

§ 4. Definisjoner
I denne loven forstås med:
a) medisinsk og helsefaglig forskning: virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å
skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom,
b) humant biologisk materiale: organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt
materiale fra levende og døde mennesker,
c) forskningsbiobank: en samling humant biologisk materiale som anvendes i et
forskningsprosjekt eller skal anvendes til forskning,
d) helseopplysninger: taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21 og
andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller som er av betydning for
helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson,
e) forskningsansvarlig: institusjon eller en annen juridisk eller fysisk person som har det
overordnede ansvaret for forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forutsetningene
for å kunne oppfylle den forskningsansvarliges plikter etter denne loven,
f) prosjektleder: en fysisk person med ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet, og
som har de nødvendige forskningskvalifikasjonene og erfaringer for å kunne oppfylle
prosjektlederens plikter etter denne loven.

§ 2. Lovens saklige virkeområde
Loven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller
helseopplysninger. Slik forskning omfatter også pilotstudier og utprøvende behandling.
Loven gjelder ikke for etablering av helseregistre.
I den utstrekning ikke annet følger av denne loven, gjelder personopplysningsloven med forskrifter
som utfyllende bestemmelser. For klinisk utprøvning av legemidler på mennesker gjelder
legemiddelloven § 3 med forskrifter. For klinisk utprøvning av medisinsk utstyr gjelder lov om
medisinsk utstyr med forskrifter. Loven her gjelder utfyllende så langt den passer.
Departementet kan i forskrift gi bestemmelser15 om lovens anvendelse for særskilte områder
innenfor medisinsk og helsefagelig16 forskning.

§ 4. Definisjoner
I denne loven forstås med:
a) medisinsk og helsefaglig forskning: virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å
skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom,
b) humant biologisk materiale: organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt
materiale fra levende og døde mennesker,

15
16

Skal vel være «bestemmelser».
Skal vel være «helsefaglig»
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c) forskningsbiobank: en samling humant biologisk materiale som anvendes i et
forskningsprosjekt eller skal anvendes til forskning,
d) helseopplysninger: taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21 og
andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller som er av betydning for
helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson,
e) forskningsansvarlig: institusjon eller en annen juridisk eller fysisk person som har det
overordnede ansvaret for forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forutsetningene
for å kunne oppfylle den forskningsansvarliges plikter etter denne loven,
f) prosjektleder: en fysisk person med ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet, og
som har de nødvendige forskningskvalifikasjonene og erfaringer for å kunne oppfylle
prosjektlederens plikter etter denne loven.
§ 6. Hovedkrav til organisering av forskning
Medisinsk og helsefaglig forskning skal organiseres med en forskningsansvarlig og en prosjektleder og
beskrives i en forskningsprotokoll. Finansieringskilder må fremgå av protokollen.
Det skal føres internkontroll tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Departementet kan gi forskrift med nærmere krav til organisering av medisinsk og helsefaglig
forskning, krav til forskningsprotokollen og til internkontroll, samt gi bestemmelser om
prosjektleders og forskningsansvarliges plikter.
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Helseforskningsforskriften ‐ FOR 2009‐07‐01 nr 955: Forskrift om
organisering av medisinsk og helsefaglig forskning
http://www.lovdata.no/cgi‐wift/ldles?doc=/sf/sf/sf‐20090701‐0955.html#2
§ 3. Forskningsansvarliges plikter
Forskningsansvarlig har det overordnede ansvaret for forskningsprosjektet og skal minst sørge for
a) at det tilrettelegges for at medisinsk og helsefaglig forskning blir utført på en måte som
ivaretar etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern‐ og
informasjonssikkerhetsmessige forhold
b) at det tilrettelegges for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring, formidling,
avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjektet
c) at forskningsdata og humant biologisk materiale behandles forsvarlig
d) at det foreligger nødvendig forsikring av forskningsdeltakere i samsvar med
helseforskningsloven § 50
e) at det føres internkontroll i samsvar med § 4 tilpasset virksomhetens størrelse, egenart,
aktiviteter og risikoforhold.
Den forskningsansvarlige kan delegere oppgaver til andre, men ikke ansvar.
§ 4. Internkontroll
Med internkontroll menes systematiske tiltak som fremmer god forskning og som sikrer at
forskningen planlegges, organiseres, gjennomføres og avsluttes i samsvar med krav fastsatt i eller i
medhold av helseforskningsloven.
Internkontroll skal dokumenteres og utformes i den form og det omfang som er nødvendig på
bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontroll skal ha
styrende, gjennomførende og kontrollerende elementer, som innebærer at den forskningsansvarlige
minst skal sørge for
a) at virksomhetens mål for forskningen, samt ansvars‐ og myndighetsforhold og hvordan
forskningsvirksomheten strukturelt er tilrettelagt og organisert, er beskrevet
b) at det føres løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som
involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysinger innen eget
ansvarsområde
c) å ha oversikt over de krav i og i medhold av helseforskningsloven og annet regelverk, som
gjelder for forskningen
d) at det utarbeides og dokumenteres rutiner som setter prosjektleder og medarbeiderne i
virksomhetens forskningsprosjekter i stand til å overholde kravene som nevnt i bokstav c
e) at prosjektleder, medarbeidere og annet personell som er involvert i forskningsprosjekter har
tilstrekkelig kompetanse
f) at det utarbeides og dokumenteres rutiner for å motta meldinger om avvik og sikre at avvik
rettes
g) at det foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontroll, for å sikre at den
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.
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Personopplysningsloven ‐ Lov om behandling av personopplysninger
http://www.lovdata.no/all/hl‐20000414‐031.html#13
§ 13. Informasjonssikkerhet
Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge
for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.
For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal den behandlingsansvarlige og
databehandleren dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal
være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren.
Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda.
En behandlingsansvarlig som lar andre få tilgang til personopplysninger, f.eks. en databehandler eller
andre som utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet, skal påse at disse oppfyller kravene
i første og annet ledd.
Kongen kan gi forskrift om informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, herunder
nærmere regler om organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.
§ 20. Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra andre enn den registrerte
En behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte selv, skal
av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon som
nevnt i § 19 første ledd så snart opplysningene er innhentet. Dersom formålet med innsamling av
opplysningene er å gi dem videre til andre, kan den behandlingsansvarlige vente med å varsle den
registrerte til utleveringen skjer.
Den registrerte har ikke krav på varsel etter første ledd dersom
a) innsamlingen eller formidlingen av opplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov,
b) varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller
c) det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen varslet skal
inneholde.
Når varsling unnlates med hjemmel i bokstav b, skal informasjonen likevel gis senest når det gjøres
en henvendelse til den registrerte på grunnlag av opplysningene. Det henvises også til § 19 i samme
forskrift.
§ 28. Forbud mot å lagre unødvendige personopplysninger
Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å
gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i
henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes.
Den behandlingsansvarlige kan uten hinder av første ledd lagre personopplysninger for historiske,
statistiske eller vitenskapelige formål, dersom samfunnets interesse i at opplysningene lagres klart
overstiger de ulempene den kan medføre for den enkelte. Den behandlingsansvarlige skal i så fall
sørge for at opplysningene ikke oppbevares på måter som gjør det mulig å identifisere den
registrerte lenger enn nødvendig.
Den registrerte kan kreve at opplysninger som er sterkt belastende for ham eller henne skal sperres
eller slettes dersom dette
a) ikke strider mot annen lov, og
b) er forsvarlig ut fra en samlet vurdering av bl.a. andres behov for dokumentasjon, hensynet til
den registrerte, kulturhistoriske hensyn og de ressurser gjennomføringen av kravet
forutsetter.
Datatilsynet kan – etter at Riksarkivaren er hørt – treffe vedtak om at retten til sletting etter tredje
ledd går foran reglene i arkivloven 4. desember 1992 nr. 126 § 9 og § 18.
Hvis dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene gir et åpenbart misvisende bilde etter
slettingen, skal hele dokumentet slettes.
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Personopplysningsforskriften ‐ FOR 2000‐12‐15 nr 1265: Forskrift om
behandling av personopplysninger
http://www.lovdata.no/cgi‐wift/ldles?doc=/sf/sf/sf‐20001215‐1265.html#map002
§ 2‐1. Forholdsmessige krav om sikring av personopplysninger
Reglene i dette kapittelet gjelder for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer
med elektroniske hjelpemidler der det for å hindre fare for tap av liv og helse, økonomisk tap eller
tap av anseelse og personlig integritet er nødvendig å sikre konfidensialitet, tilgjengelighet og
integritet for opplysningene.
Der slik fare er til stede skal de planlagte og systematiske tiltakene som treffes i medhold av
forskriften, stå i forhold til sannsynligheten for og konsekvens av sikkerhetsbrudd.
§ 2‐2. Pålegg fra Datatilsynet
Datatilsynet kan gi pålegg om sikring av personopplysninger og herunder fastlegge kriterier for
akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger.
§ 2‐3. Sikkerhetsledelse
Den som har den daglige ledelsen av virksomheten som den behandlingsansvarlige driver, har ansvar
for at bestemmelsene i dette kapittelet følges.
Formålet med behandling av personopplysninger og overordnede føringer for bruk av
informasjonsteknologi, skal beskrives i sikkerhetsmål.
Valg og prioriteringer i sikkerhetsarbeidet skal beskrives i en sikkerhetsstrategi.
Bruk av informasjonssystemet skal jevnlig gjennomgås for å klarlegge om den er hensiktsmessig i
forhold til virksomhetens behov, og om sikkerhetsstrategien gir tilfredsstillende
informasjonssikkerhet som resultat.
Resultatet fra gjennomgangen skal dokumenteres og benyttes som grunnlag for eventuell endring av
sikkerhetsmål og strategi.
§ 2‐4. Risikovurdering
Det skal føres oversikt over hva slags personopplysninger som behandles. Virksomheten skal selv
fastlegge kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger.
Den behandlingsansvarlige skal gjennomføre risikovurdering for å klarlegge sannsynligheten for og
konsekvenser av sikkerhetsbrudd. Ny risikovurdering skal gjennomføres ved endringer som har
betydning for informasjonssikkerheten.
Resultatet av risikovurderingen skal sammenlignes med de fastlagte kriterier for akseptabel risiko
forbundet med behandling av personopplysninger, jf. første ledd og § 2‐2.
Resultatet av risikovurderingen skal dokumenteres.
§ 2‐5. Sikkerhetsrevisjon
Sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet skal gjennomføres jevnlig.
Sikkerhetsrevisjon skal omfatte vurdering av organisering, sikkerhetstiltak og bruk av
kommunikasjonspartner og leverandører.
Dersom sikkerhetsrevisjonen avdekker bruk av informasjonssystemet som ikke er forutsatt, skal
dette behandles som avvik, jf. § 2‐6.
Resultatet fra sikkerhetsrevisjon skal dokumenteres.
§ 2‐6. Avvik
Bruk av informasjonssystemet som er i strid med fastlagte rutiner, og sikkerhetsbrudd, skal
behandles som avvik.
Avviksbehandlingen skal ha som formål å gjenopprette normal tilstand, fjerne årsaken til avviket og
hindre gjentagelse.
Dersom avviket har medført uautorisert utlevering av personopplysninger hvor konfidensialitet er
nødvendig, skal Datatilsynet varsles.
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Resultatet fra avviksbehandling skal dokumenteres.
§ 2‐7. Organisering
Det skal etableres klare ansvars‐ og myndighetsforhold for bruk av informasjonssystemet.
Ansvars‐ og myndighetsforhold skal dokumenteres og ikke endres uten autorisasjon fra den
behandlingsansvarliges daglige leder.
Informasjonssystemet skal konfigureres slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås.
Konfigurasjonen skal dokumenteres og ikke endres uten autorisasjon fra den behandlingsansvarliges
daglige leder.
Bruk av informasjonssystemet som har betydning for informasjonssikkerheten, skal utføres i henhold
til fastlagte rutiner.
§ 2‐8. Personell
Medarbeidere hos den behandlingsansvarlige skal bare bruke informasjonssystemet for å utføre
pålagte oppgaver, og selv være autorisert for slik bruk.
Medarbeiderne skal ha nødvendig kunnskap for å bruke informasjonssystemet i samsvar med de
rutiner som er fastlagt.
Autorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres.
§ 2‐9. Taushetsplikt
Medarbeidere hos den behandlingsansvarlige skal pålegges taushetsplikt for personopplysninger
hvor konfidensialitet er nødvendig. Taushetsplikten skal også omfatte annen informasjon med
betydning for informasjonssikkerheten.
§ 2‐10. Fysisk sikring
Det skal treffes tiltak mot uautorisert adgang til utstyr som brukes for å behandle personopplysninger
etter forskriften her.
Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert adgang til annet utstyr av betydning for
informasjonssikkerheten.
Utstyr skal installeres slik at ikke påvirkning fra driftsmiljøet får betydning for behandlingen av
personopplysninger.
§ 2‐11. Sikring av konfidensialitet
Det skal treffes tiltak mot uautorisert innsyn i personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig.
Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert innsyn i annen informasjon med betydning for
informasjonssikkerheten.
Personopplysninger som overføres elektronisk ved hjelp av overføringsmedium utenfor den
behandlingsansvarliges fysiske kontroll, skal krypteres eller sikres på annen måte når konfidensialitet
er nødvendig.
For lagringsmedium som inneholder personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, skal
behovet for sikring av konfidensialitet fremgå ved hjelp av merking eller på annen måte.
Dersom lagringsmediet ikke lenger benyttes for behandling av slike opplysninger, skal opplysningene
slettes fra lagringsmediet.
§ 2‐12. Sikring av tilgjengelighet
Det skal treffes tiltak for å sikre tilgang til personopplysninger hvor tilgjengelighet er nødvendig.
Sikkerhetstiltakene skal også sikre tilgang til annen informasjon med betydning for
informasjonssikkerheten.
Alternativ behandling skal forberedes for de tilfeller informasjonssystemet er utilgjengelig for normal
bruk.
Personopplysninger og annen informasjon som er nødvendig for gjenoppretting av normal bruk, skal
kopieres.
§ 2‐13. Sikring av integritet
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Det skal treffes tiltak mot uautorisert endring av personopplysninger der integritet er nødvendig.
Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert endring av annen informasjon med betydning for
informasjonssikkerheten.
Det skal treffes tiltak mot ødeleggende programvare.
§ 2‐14. Sikkerhetstiltak
Sikkerhetstiltak skal hindre uautorisert bruk av informasjonssystemet og gjøre det mulig å oppdage
forsøk på slik bruk.
Forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres.
Sikkerhetstiltak skal omfatte tiltak som ikke kan påvirkes eller omgås av medarbeiderne, og ikke være
begrenset til handlinger som den enkelte forutsettes å utføre.
Sikkerhetstiltak skal dokumenteres.
§ 2‐15. Sikkerhet hos andre virksomheter
Den behandlingsansvarlige skal bare overføre personopplysninger elektronisk til den som
tilfredsstiller kravene i forskriften her.
Den behandlingsansvarlige kan overføre personopplysninger til enhver dersom overføringen skjer i
samsvar med reglene i personopplysningsloven §§ 29 og 30, eller når det er fastsatt i lov at det er
adgang til å kreve opplysninger fra et offentlig register.
Leverandører som gjennomfører sikkerhetstiltak, eller gjør annen bruk av informasjonssystemet på
den behandlingsansvarliges vegne, skal tilfredsstille kravene i dette kapittelet.
Den behandlingsansvarlige skal etablere klare ansvars‐ og myndighetsforhold overfor
kommunikasjonspartnere og leverandører. Ansvars‐ og myndighetsforhold skal beskrives i særskilt
avtale.
Den behandlingsansvarlige skal ha kunnskap om sikkerhetsstrategien hos kommunikasjonspartnere
og leverandører, og jevnlig forsikre seg om at strategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
§ 2‐16. Dokumentasjon
Rutiner for bruk av informasjonssystemet og annen informasjon med betydning for
informasjonssikkerheten, skal dokumenteres.
Dokumentasjon skal lagres i minst 5 år fra det tidspunkt dokumentet ble erstattet med ny gjeldende
utgave.
Registrering av autorisert bruk av informasjonssystemet og av forsøk på uautorisert bruk, skal lagres
minst 3 måneder. Det samme gjelder registreringer av alle andre hendelser med betydning for
informasjonssikkerheten.
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Appendiks 2: Relevante definisjoner relatert til KSS for etikk og
personvern
Anonyme opplysninger

Opplysninger hvor personidentitet ikke kan utledes, verken direkte,
indirekte eller via en koblingsnøkkel.

Avidentifiserte
personopplysninger
(herunder
koblingsnøkkel)

Personopplysninger der navn, fødselsnummer og andre
personentydige kjennetegn behandles separat fra de øvrige
opplysningene. I praksis har man to lister, én for selve
forskningsdataene og én for identitetssopplysningene (kalt
koblingsnøkkel/kryssliste). Personidentitet kan bare utledes ved å
sammenstille de to listene gjennom et felles referansenummer.
Avidentifiseringen er riktig utført hvis selve forskningsdataene er å
betrakte som anonyme opplysninger dersom koblingsnøkkelen slettes.

Behandling av helse‐ og
personopplysninger
i forskning

Enhver anvendelse av data (innsamling, registrering, sammenstilling,
lagring og utlevering) som benytter vitenskapelig metodikk, herunder
statistiske metoder. Behandling av personopplysninger i forskning er
ikke tillatt før REK har godkjent oppstart av behandlingen.

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Rollen er
identisk med rektor ved Universitetet i Nordland.

Biobankmateriale

Brukes synonymt med Humant biologisk materiale

Bredt samtykke

Forskningsdeltakere kan samtykke til at humant biologisk materiale og
helseopplysninger kan brukes til nærmere bestemte, bredt definerte
forskningsformål. Bredt samtykke krever jevnlig informasjon til
prosjektdeltaker om prosjektet.

Databehandlingsansvarlig

Se Behandlingsansvarlig.

Dekan

Den personen som har det faglige ansvaret ved hvert enkelt fakultet
ved Universitetet i Nordland. Ansvar og oppgaver for oppfølging av
kvalitetssikringssystemet for etikk og personvern relatert til
forskningsvirksomheten er definert og delegert av
behandlingsansvarlig.

Direkte identifiserbare
personopplysninger

Personopplysninger der det klart framgår hvem personen er, for
eksempel ved navn, fødselsnummer, NPR‐nr eller lignende.

ePhorte

Universitetet i Nordlands formelle saksarkiv, der alle formelle brev,
notat, vedtak og sluttrapporter tilknyttet saker skal arkiveres enten de
er sendt elektronisk eller på papir.

Formål med
forskningsprosjektet

Det formål som ble oppgitt til REK da prosjektet ble omsøkt og
etablert. Jfr. også forskningsprotokoll.

Forskningsansvarlig

Se Behandlingsansvarlig.
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Forskningsbiobank

En samling humant biologisk materiale som anvendes i et
forskningsprosjekt eller skal anvendes til forskning.

Forskningsdata

Helse‐ og personopplysninger om, eller opplysninger om humant
biologisk materiale fra en forskningsdeltaker som skal inngå i
forskning.

Forskningsdeltaker

Det enkeltindivid (den personen) hvis opplysninger/ biologiske
materiale det forskes på. Forskningsdeltakere har en rekke rettigheter
etter personopplysnings‐ og helseforskningsloven.

Forskningsprosjekt

Hva som er å betegne som et forskningsprosjekt er nærmere
beskrevet i en forskningsprotokoll. Et prosjekt kan ha flere
forskningsprotokoller. Ved endringer i forskningsprotokollen som
medfører endring i prosjektet formål, er prosjektet å betrakte som et
nytt prosjekt.

Hdir

Helsedirektoratet

Helseopplysninger

Taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21 og
andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller som er av
betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson.

Humant biologisk
materiale

Organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt
materiale fra levende og døde mennesker.

Indirekte
identifiserbare
personopplysninger

Personopplysninger der personen kan gjenkjennes indirekte, for
eksempel gjennom en kombinasjon av opplysninger slik som alder,
kjønn, bosted, yrke eller annet.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet bygger på tre pilarer:
Konfidensialitet: At informasjonen beskyttes, slik at den ikke tilfaller
uvedkommende.
Integritet: At informasjonen er korrekt og har riktig kvalitet, og at den
ikke kan endres av uautoriserte.
Tilgjengelighet: At informasjonen er tilgjengelig ved behov. Disse tre
pilarene kan komme i konflikt med hverandre, spesielt gjelder dette
avveiningen mellom konfidensialitet og tilgjengelighet.
(Data)behandlingsansvarlig skal ha definert et akseptabelt risikonivå
for behandling av personopplysninger, og all slik behandling må
risikovurderes i forhold til dette nivået.

Innsyn

Forskningsdeltakerens rett til å få vite hvilke opplysninger som
behandles om seg selv. Allmennheten har ved henvendelse til REK rett
til innsyn i hvilke
forskningsprosjekt en forskningsansvarlig eller prosjektleder er eller
har vært involvert i, samt formålet med prosjektet.

Langtidsoppbevaring
av personopplysninger

Oppbevaring av opplysninger etter prosjektslutt. Opplysningene må
oppbevares hos en godkjent arkivinstitusjon, f.eks. Norsk
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Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) eller Statistisk
Sentralbyrå (SSB).
Medisinsk og
helsefaglig forskning

Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til
veie ny kunnskap om helse og sykdom.

NEM

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag. NEM
er klageinstans for avgjørelser gjort av REK.

Norsk
pasientskadeerstatning
‐ NPE

Dekker skader påført pasienter av helsepersonell som yter
helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens, personer
som opptrer på vegne av disse, personer som har rett til å utøve
yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk
autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning eller andre personer
som er fastsatt i forskrift. All forskning som gjennomføres av
helsepersonell i offentlig og privat sektor omfattes av NPE. Det betyr
at NPE også dekker universitetet. Dette gjelder både pasienter og
friske forsøkspersoner.

Personvernombud

Funksjon med delegert myndighet fra Datatilsynet som har som
hovedoppgave å sikre at den databehandlingsansvarlige følger
personvernlovgivningen. Personvernombudet har ingen formell
rolle etter Helseforskningsloven.

Prosjektavslutning

Inntreffer når forskningsdata skal anonymiseres, slettes eller
langtidsoppbevares. Nøyaktig dato er oppgitt i godkjenning fra
REK. Dersom forskningsprosjektet ikke er avsluttet innen oppgitt
dato, må dette avklares med REK.

Prosjektleder

En fysisk person med ansvar for den daglige driften av
forskningsprosjektet, og som har de nødvendige
forskningskvalifikasjonene og erfaringer for å kunne oppfylle
prosjektlederens plikter etter helseforskningsloven. (Se Rolle og
ansvarskartet)

Pseudonyme
personopplysninger

Personopplysninger der identiteten er skjult, men der det likevel er
mulig å følge hver person uten av identiteten røpes. Dette gjøres
gjennom kryptering av koblingsnøkkelen, og 3.part oppbevarer
krypteringsnøkkelen.

REK

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. REK er
delt inn i regionale avdelinger, REK Nord har ansvar for Nord‐Norge,
men saker fordeles mellom REKene etter kapasitet. REK godkjenner
medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk
materiale eller helseopplysninger, inkl. pilotstudier og utprøvende
behandling.

Rektor

Se Behandlingsansvarlig.

Saksarkiv

Virksomhetens formelle saksarkiv, der alle formelle brev, notat, vedtak
og sluttrapporter tilknyttet saker skal arkiveres enten de er sendt
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elektronisk eller på papir. Se ePhorte i oversikten.
Samtykke

Pasienter skal ha avgitt et informert, frivillig, uttrykkelig og
dokumenterbart samtykke til å delta i forskningsprosjektet dersom
ikke annet er bestemt i lov. Før det gis et slikt samtykke, skal pasienten
ha fått informasjon om formålet med behandlingen av
personopplysningene, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvis
opplysningene blir utlevert i så fall til hvem, når opplysningene vil bli
anonymisert/slettet, samt informasjon om hvordan pasienten kan
benytte seg av sine rettigheter til innsyn, retting og sletting. I tillegg
må pasienten være eksplisitt informert om at det er helt frivillig å avgi
samtykke.

SLV

Statens legemiddelverk. Instansen godkjenner legemiddelutprøving,
har tilsynsmyndighet og foretar inspeksjoner.

Taushetsplikt

Konfidensialitet for personopplysninger man er gjort kjent med
gjennom sin stilling i virksomheten. Det er et brudd på
taushetsplikten dersom opplysninger man er gjort kjent med
gjennom sin stilling i virksomheten benyttes i annen stilling eller
virksomhet, eller på annen måte gjøres kjent for andre enn dem som
er underlagt databehandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet og har
tjenestelig behov for opplysningene. Taushetsplikten innebærer også
en plikt til å forhindre at uvedkommende får tilgang til
personopplysninger. Det er også straffbart å tilegne seg
taushetsbelagte opplysninger man ikke har tjenestelig behov for. Det
er likevel ikke å regne som et brudd på taushetsplikten dersom den
enkelte deltager i et forskningsprosjekt har blitt informert om og har
samtykket til at eksterne samarbeidspartnere kan gjøres kjent med
opplysningene, eller REK har innvilget dispensasjon fra taushetsplikten
for det aktuelle prosjektet.

TSD 2.0

Tjenester for Sensitive Data, Universitetet i Nordlands infrastruktur for
sikker behandling av data som omfattes av Kvalitetssikringssystem for
etikk og personvern.

Utlevering av
opplysninger

Gjøre opplysningene kjent for andre juridiske personer enn
virksomheten.
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Appendiks 3: Rektorsak 39/13 – internkontroll for behandling av
personopplysninger – ansvarsplassering og delegering av oppgaver

Universitetet i Nordland

Saksnummer:

Dato:

Rektor

39/13

18.10.2013

Arkivreferanse: 2013/260/

Sak: Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ‐ ansvarsplassering og
delegering av oppgaver

Vedtak:
Rektor (behandlingsansvarlig) vedtar oppgave – og ansvarsfordelingen med tilhørende
delegasjon slik den er beskrevet i saken. Det overordnede ansvaret på området ligger hos
rektor som behandlingsansvarlig ved institusjonen.

Pål A. Pedersen
rektor
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SAKSUTREDNING
Sak:
Saksbehandler:

Internkontrollsystem for behandling av personopplysninger ‐
ansvarsplassering og delegering av oppgaver
Petter Román Øien

Bakgrunn
Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Universitetet i Nordland 20. februar 2013. Formålet
med kontrollen var å vurdere virksomhetens behandling av helseopplysninger i
helseforskningsprosjekter etter de krav som helseforskningsloven og
personopplysningsloven med forskrifter oppstiller.
Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) trådte i
kraft 1. juli 2009. Samtidig trådte også forskrift 1. juli 2009 nr. 955 om organisering av
medisinsk og helsefaglig forskning i kraft. Helseforskningslovens saklige virkeområde er
regulert i lovens § 2. Loven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker,
humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Medisinsk og helsefaglig forskning er i
helseforskningsloven § 4 bokstav a definert som "virksomhet som utfores med vitenskaplig
metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom". Hvilke forskningsprosjekter
som faller innenfor og utenfor lovens vireområde skal baseres på en konkret vurdering av
forskningsprosjektets art og natur. Denne vurderingen foretas av de regionale etiske
komiteer (REK).
I denne sammenheng er det lovens og forskriftens generelle krav om internkontroll som er
mest relevant — virksomheten må gjennom planlagte og systematiske tiltak sikre
etterlevelse av regelverkets krav. Dette følger av helseforskningslovens § 6 2. ledd og
forskriftens § 4. For å tilfredsstille kravet bør virksomheten, etter en alminnelig tilnærming
for internkontroll, etablere styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumenter.
Drøfting
Datatilsynet konkluderte følgende med tanke på ledelsesforankring ved Universitetet i
Nordland:
Av den dokumentasjonen som Universitetet i Nordland oversendte på forhånd fremgikk det ikke klart om, eller
hvordan, virksomheten har søkt å sikre at den helseforskning som foregår ved universitetet er forankret i
ledelsen. Under den stedlige kontrollen kom det imidlertid frem at mye av ansvaret for ivaretakelse av plikter
etter helseforskningsloven er delegert til fakultetsnivå, ved dekan. Ledelsen mener at ansvaret for
forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekter bør tilligge de faglig ansvarlige. De overordnede oppgavene til
forskningsansvarlig ved å tilrettelegge for og følge opp helseforskningen ivaretas av fakultetsadministrasjonen
og/eller forskningsadministrasjonen.
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På grunnlag av de konklusjoner Datatilsynet presenterte etter å ha besøkt Universitetet i
Nordland er det nødvendig å klargjøre ansvar og oppgaver relatert til oppstart og oppfølging
av konkrete forskningsprosjekt ved institusjonen.
Den lovmessige forankringen for dette finner man i Helseforskningsloven og
Helseforskningsforskriften.
Helseforskningsloven § 617 stiller krav til organiseringen av medisinsk og helsefaglig
forskning:
§ 6. Hovedkrav til organisering av forskning
Medisinsk og helsefaglig forskning skal organiseres med en forskningsansvarlig og en
prosjektleder og beskrives i en forskningsprotokoll. Finansieringskilder må fremgå av
protokollen.
Det skal føres internkontroll tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.
Departementet kan gi forskrift med nærmere krav til organisering av medisinsk og
helsefaglig forskning, krav til forskningsprotokollen og til internkontroll, samt gi
bestemmelser om prosjektleders og forskningsansvarliges plikter.
Bestemmelsens andre ledd fastslår at det skal føres internkontroll tilpasset virksomhetens
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Utfyllede bestemmelser er gitt i Forskrift om organisering av helseforskning18 i § 3
Forskningsansvarliges plikter og § 4 Internkontroll.
§ 3. Forskningsansvarliges plikter
Forskningsansvarlig har det overordnede ansvaret for forskningsprosjektet og skal minst
sørge for
a) at det tilrettelegges for at medisinsk og helsefaglig forskning blir utført på en måte
som ivaretar etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern‐ og
informasjonssikkerhetsmessige forhold
b) at det tilrettelegges for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring,
formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjektet
c) at forskningsdata og humant biologisk materiale behandles forsvarlig
d) at det foreligger nødvendig forsikring av forskningsdeltakere i samsvar med
helseforskningsloven § 50
e) at det føres internkontroll i samsvar med § 4 tilpasset virksomhetens størrelse,
egenart, aktiviteter og risikoforhold.
17
18

http://www.lovdata.no/all/hl‐20080620‐044.html#6
http://www.lovdata.no/cgi‐wift/ldles?doc=/sf/sf/sf‐20090701‐0955.html#2
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Den forskningsansvarlige kan delegere oppgaver til andre, men ikke ansvar.
§ 4. Internkontroll
Med internkontroll menes systematiske tiltak som fremmer god forskning og som sikrer at
forskningen planlegges, organiseres, gjennomføres og avsluttes i samsvar med krav fastsatt i
eller i medhold av helseforskningsloven.
Internkontroll skal dokumenteres og utformes i den form og det omfang som er nødvendig
på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontroll
skal ha styrende, gjennomførende og kontrollerende elementer, som innebærer at den
forskningsansvarlige minst skal sørge for
a) at virksomhetens mål for forskningen, samt ansvars‐ og myndighetsforhold og
hvordan forskningsvirksomheten strukturelt er tilrettelagt og organisert, er beskrevet
I Helseforskningsloven (§ 6) og Forskrift om organisering av helseforskning (§ 3 og 4)
fastsettes ledelsesansvaret for tilrettelegging og organisering arbeidet med helseforskning,
herunder internkontroll og informasjonssikkerhet. Den forskningsansvarlige kan delegere
oppgaver til andre, men ikke ansvar. Dette betyr at helseforskning i en virksomhet må ha en
formell forankring i ledelsen. Ved Universitetet i Nordland er ansvar og oppgaver forankret i
følgende tre nivåer:
•
•
•

Rektor (behandlingsansvarlig)
Dekan
Prosjektleder

Rektor – behandlingsansvarlig
•

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke
hjelpemidler som skal brukes, jf. personopplysningslovens § 2 nr. 4
(helseregisterlovens § 2 nr. 8).
• Har ansvaret for at opplysninger behandles i henhold til de krav som
personopplysningsloven oppstiller.
En behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for
eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en
kombinasjon av slike bruksmåter.
Rektor kan som behandlingsansvarlig med det overordnede ansvaret for
forskningsaktiviteten ved Universitetet i Nordland delegere oppgaver til andre, men ikke
ansvar.
Ansvar

Overordnet ansvar for behandling av personopplysninger ved universitetet
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Oppgaver Den behandlingsansvarlige bestemmer formålet ved behandlingen av
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes og skal sørge for at
personopplysningene som behandles:
a) bare behandles når dette er tillatt etter personopplysningsloven §§ 8 og
9
b) bare nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den
behandlingsansvarliges virksomhet
c) ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige
formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker,
d) er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen, og
e) er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig
ut fra formålet med behandlingen, jf. Personopplysningsloven §§ 27 og
28.
Den behandlingsansvarlige:







skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for
tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf personopplysningsloven §
13.
skal etablere og holde ved like planlagte og systematiske tiltak som
er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av loven,
herunder sikre personopplysningenes kvalitet (internkontroll, jf
personopplysningsloven § 14). Tiltak etter personopplysningsloven
§§ 13 og 14 ‐ skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal være
tilgjengelig for medarbeiderne ved UiN og hos databehandlere;
samt for Datatilsynet og Personvernnemda.
skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter
personopplysningsloven §§ 18, 22, 25, 26, 27 og 28 uten ugrunnet
opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom
inn.
gjennomfører intern revisjon.

Dekan
Som det fremgår av teksten ovenfor, kan rektor delegere oppgaver til andre, men ikke
ansvar. Ved Universitetet i Nordland er derfor oppgaver delegert til dekanene i henhold til
innhold i lovteksten. Denne rollen er et naturlig mellomledd mellom behandlingsansvarlig og
prosjektleder. Dekan vil ha det praktiske ansvaret i form av daglig oppfølging av de ulike
prosjektlederne ved hvert enkelt fakultet.
Vedtaket innebærer at dekanene er ansvarlige for at virksomheten i alle forskningsprosjekter
gjennomføres i tråd med lov‐ og regelverk i Helseforskningsloven, Personvernombudet for
forskning og Forskningsetiske komiteer.

51

Ansvar

Dekan har ansvaret for at nødvendige prosedyrer, rutiner og andre
kvalitetsdokument er på plass ved eget fakultet, samt at disse er iverksatt og
oppdatert.
Dekan har også ansvaret for at opplysninger fra eget fakultet brukes i henhold
til lover, regler og rutiner.

Oppgaver Dekan skal utføre delegerte oppgaver fra behandlingsansvarlig, for eksempel
sørge for oversikt og kontroll over forskningsprosjekter som behandler
personopplysninger ved eget fakultet (meldingsarkiv), gjennomføre
stikkprøvekontroller for å undersøke om vilkår for behandling er oppfylt samt
følge opp eventuelle avvik.
Dekan skal også sørge for:





opplæring av personale i krav til forskning og IKT‐sikkerhet
å godkjenne bruk og utlevering av opplysninger til forskning
å avklare og inngå nødvendige driftsavtaler og avtaler ved bruk av
studenter/ stipendiater og lignende og ved studentoppgaver
å utføre eventuelt andre delegerte oppgaver fra behandlingsansvarlig

Prosjektleder
Prosjektleder er den som behandler personopplysninger på vegne av den
behandlingsansvarlige, jf. personopplysningslovens § 2 nr. 5 (helseregisterlovens § 2 nr. 9).
Vedkommende:
•

Har et selvstendig ansvar for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, for å verne
personopplysningene som behandles på vegne av behandlingsansvarlige jf.
personopplysningslovens § 13 (helseregisterlovens § 16).
• Skal bare behandle personopplysninger i henhold til avtale med den
behandlingsansvarlige.
Den som fungerer som prosjektleder vil ha selvstendig ansvar for personopplysninger som
behandles på egne vegne, eksempelvis opplysninger om egne ansatte. Behandling av
sensitive personopplysninger vil antagelig kreve en mer detaljert avtale enn en avtale om et
enkeltstående faktureringsoppdrag. Videre vil detaljeringsgraden variere fra helt
grunnleggende krav til klart spesifiserte tiltak for eksempel når det gjelder
informasjonssikkerhet.
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Prosjektleder har ansvaret for den daglige driften av forskningsprosjekt og informasjon til
behandlingsansvarlig (rektor og/eller dekan) og NSD som personvernombud for behandling
av personopplysninger. Vedkommende har ansvar for å ha satt seg inn i
kvalitetssikringssystemet for etikk og personvern og at prosjektet gjennomføres i henhold til
dette av andre involverte i prosjektet. Prosjektmedarbeider(e) (forsker og/eller student) har
ansvar for å følge lover og regler og rutiner for forskningsprosjekt for forskningsprosjekt slik
de er beskrevet i institusjonens kvalitetssikringssystem, og for å informere prosjektleder i
samarbeidsprosjekter. Prosjektmedarbeider har også et utvidet ansvar for å koordinere
virksomheten i prosjektet med prosjektleder.
Øvrige relaterte og relevante ansvars‐ og oppgaveområder
En del andre parter vil også ha et definert ansvar relatert til dette området. Dette kommer
ikke i konflikt med behandlingsansvarligs (rektors) overordnede ansvar på området. De
aktuelle partene og deres ansvarsområder er:
• Forskningsdirektør er systemeier av kvalitetssikringssystemet for etikk og personvern
ved Universitetet i Nordland og har ansvaret for at dette er oppdatert og i henhold til
gjeldende lov‐ og regelverk.
• Personal‐ og organisasjonsdirektør tilligger ansvaret for sikkerhetsledelse ved
Universitetet i Nordland. Som sikkerhetsansvarlig (Chief Security Officer (CSO)) er
hovedansvarlig for informasjonssikkerheten, noe som er forankret i en rekke
styringsdokumenter ved UiN19.
• Arkivet har ansvaret for at all relevant dokumentasjon legges inn i en forutsigbar og
oversiktlig mappestruktur som gjør det lett for alle involverte parter å fremskaffe
nødvendig informasjon til enhver tid.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Oppsummering
Universitetet i Nordland må kunne vise til en klar ansvars‐ og oppgavefordeling i henhold til
Helseforskningsloven (§ 6) og Forskrift om organisering av helseforskning (§ 3 og 4). Det
understrekes i denne sammenheng at rektor som behandlingsansvarlig er den øverste
forskningsansvarlige ved Universitetet i Nordland, men at oppgaver delegeres til dekanene
ved institusjonens fire fakulteter som beskrevet ovenfor. Dekanene plikter å følge dette opp
og på den måten sikre at institusjonens forskningsprosjekter gjennomføres i henhold til det
lovverket som regulerer virksomheten.

19

Informasjonssikkerhet og forskningsdata (veileder), Informasjonssikkerhetspolicy (policy),
Informasjonssikkerhetstiltak ved Universitetet i Nordland (rektorvedtak 2011), Veileder i informasjonssikkerhet
(rektorvedtak 2013), Systemansvarlige – rolleansvar (vedtatt 2012), Systemeiere – rolleansvar (vedtatt 2012) og
Veileder i informasjonssikkerhet (vedtatt 2013).
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