
RETTE
System for Risiko og ETTErlevelse

Hvorfor RETTE?

Personvernkrav

Internkontroll

Forskningsetikk

Kompetanseøkning



RETTE vil sikre etterlevelse av- og økt kompetanse 
om sentrale lovverk innen forskning og utdanning

RETTE skal sørge for at UiB ivaretar sitt juridiske ansvar i forskning og utdanning, når det 
gjelder etterlevelse av personopplysningsloven og helseforskningslovene. Ved manglende 
etterlevelse er det høy risiko for omdømmetap og sanksjoner.

Det er krav om internkontroll for å sikre etterlevelse av lovverket. RETTE er et verktøy for 
UiB for å sikre internkontroll ved oppfølging av prosjekter der det behandles
personopplysninger.

RETTE vil bidra til å øke kompetansen innen personvern hos studenter og ansatte ved UiB, 
og sikre at personvern blir ivaretatt i forskning og utdanning.
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Student eller ansatt mottar 
informasjon om forskningsrutiner 

ved UiB

Personvernportalen 
på uib.no 

Student eller ansatt søker REK, 
registrerer prosjekt hos NSD 
eller hos RETTE avhengig av 
formålet med prosjektet og 

personvernrisiko

RETTE

Informasjon om prosjekter fra 
REK, NSD og RETTE samles ett 

sted 

RETTE
NSD

REK

Prosjektinformasjon følges opp 
og bekreftes i linjen for å sikre 

oppdatert og korrekt 
informasjon

UiB har internkontroll og 
oversikt over alle prosjekter 

der det behandles 
personopplysninger ved UiB
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Informasjon
Registrering 
av prosjekt

Samlet 
prosjektinformasjon

Oppfølging av 
prosjekter

Oversikt og 
internkontroll

RETTE er UiB sitt system for registrering av 
prosjekter der det behandles personopplysninger

https://www.uib.no/personvern/
https://test.app.uib.no/


Oppfølging og bekreftelse av prosjekter vil 
foregå i linjen

Ledelsen ved UiB

Fakultet og operativt 
ansvarlig ved fakultet

Institutt og operativt 
ansvarlig ved institutt

Prosjektansvarlig

• Får samlet oversikt over alle prosjekter 
der det behandles personopplysninger

• Får oversikt over prosjekter ved 
underliggende enheter

• Følger opp institutter
• Bekrefter prosjekter to ganger i året

• Følger opp prosjekter i RETTE
• Kommuniserer med prosjektansvarlig
• Bekrefter at informasjon i RETTE er 

korrekt og oppdatert to ganger i året

• Er ansatt ved UiB 
• Ansvar for at prosjekter blir registrert i 

RETTE
• Bekrefter at informasjon i RETTE er 

korrekt og oppdatert to ganger i året

ROLLER I RETTE

Personvernombudet ved UiB vil rådgi i 
personvernspørsmål og bistå ved 

risikovurderinger og 
personvernkonsekvensvurderinger (DPIA)

NSD fortsetter som rådgivende instans for 
UiB ved behov.

Hos NSD vil forskningsprosjekter der det er krav om 
rådføringsplikt fortsatt meldes inn. Helseforskning er 
unntatt rådføringsplikt, i tillegg til at prosjekter som 
ikke er forskning  (for eksempel studentprosjekter) 

ikke skal meldes til NSD. 

Informasjon om forskningsprosjektene som meldes 
til NSD vil overføres automatisk til RETTE. 

Med RETTE får UiB oversikt over og oppfølging av 
alle prosjekter (inkludert helseforskning og 

prosjekter som ikke er forskning) der det behandles 
personopplysninger.



Utrulling av RETTE vil skje i to omganger, og første 
rapportering til ledelsen er klar senhøsten 2019

Universitetsdirektør (systemeier) og IT-avdelingen, vil forvalte og drifte RETTE når systemet er i
ordinær drift.

Evaluering av RETTE er planlagt i april 2020.

Utrullingen vil bestå av 
et opplæringsseminar 
for operativt ansvarlige 
ved institutt, samt 
oppstart av bruk av 
systemet.

Første utrulling vil skje 
på medisinsk fakultet fra 
studiestart 2019. Andre 
utrulling vil skje ved de 
øvrige fakultetene fra 
oktober 2019.  

Første rapportering fra 
linjen til ledelsen vil 
være klar medio 
desember 2019. 



Opplæringsseminar MED

• 21. august kl. 10-11

• 21. august kl. 12-13

• 28. august kl. 10-11

• 28. august kl. 12-13

Rom:

Undervisningsrom D301 

ved HUS, Sentralblokka

Målgruppe

Forskningsrådgivere

Instituttledere

Veiledere 

etc.



Rollen som operativt ansvarlig 
ved institutt for RETTE

Kompetansekrav:

• God kunnskap om UiB sine 
forskningsrutiner.

• Grunnleggende kunnskap om 
personvern i forskning og 
utdanning for å kunne veilede 
studenter om behandling av 
personopplysninger i prosjekter.

• Må aktivt sette seg inn i 
brukerveiledningen til RETTE, og 
være tilgjengelig for spørsmål fra 
studenter og ansatte vedrørende 
bruk av RETTE.

Oppgaver:

• Følger opp prosjekter i RETTE
• Har oversikt over alle prosjekter som er tilknyttet instituttet.
• Følger opp at prosjekter blir registrert i RETTE.
• Har mulighet til å sende prosjekter til personvernombudet i 

RETTE dersom det er behov for rådføring. 

• Kommuniserer med prosjektansvarlig
• Har mulighet til å sende beskjed i RETTE til prosjektansvarlig 

om at informasjon må endres eller noe er uklart. 
• Er kontaktpunkt dersom student/prosjektansvarlig har 

spørsmål vedrørende registrering i RETTE. 

• Bekrefter at informasjon i RETTE er korrekt 
og oppdatert to ganger i året
• Mottar mail om at prosjektinformasjon må bekreftes to ganger 

i året.
• En måneds frist til å påse at prosjekter er riktig registrert i 

RETTE.
• Bekrefter alle prosjektene i RETTE. 



RETTE

• Publiseres 19. august, foreløpig tilgjengelig som testversjon: 
https://rette.testapp.uib.no/

• MED er pilot, så dersom det oppstår feil eller dere ser 
forbedringspunkter må dere melde det til BRITA eller meg, 
elisabeth.lokkebo@uib.no

• Er tilgjengelig for alle ved MED fra 2. september.

• Første rapportering vil skje før jul.  

https://rette.testapp.uib.no/
mailto:elisabeth.lokkebo@uib.no

