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• Daglig leder: Jannicke Igland

• Medlemmer: Astrid Lunde, Tatiana 

Fomina, Dagrun D. Slettebø, Magne 

H. Solheim, Janne Mannseth, Kari 

Juul

• Oppgaver: 

– Hjelper til med studiedesign, 

tilrettelegging av data og 

statistiske analyser

– Hjelper forskere med å komme 

i gang med å bruke SAFE 

(sikker server)

• BIOS har ikke oppgaver/ansvar 

knyttet direkte til GDPR/personvern

• Leder: Jannicke Igland

• Medlemmer: 

Kari Juul, Siri Smith, Øystein 

Hetlevik, Øystein A. Haaland, 

Ingunn Engebretsen

• Oppgaver:

– Holde oversikt over pågående 

prosjekt som behandler 

personopplysninger

– Utarbeide interne rutiner for 

organisering av forskning ved 

IGS som ivaretar personvernet

– Lage plan for opplæring i 

gjeldende regelverk for forskere

BIOS                           Internkontrollutvalget



Utfordring 1:  Sikker server (SAFE)

• For få forskere bruker sikker server (SAFE) til lagring av data som inneholder 
særlige kategorier av personopplysninger

• Informasjon om SAFE: https://it.uib.no/SAFE
– To-faktor pålogging og logging av filsluse for transport av filer ut av serveren

– Enkelt å bruke!

• Mange har data liggende på hjemme-området (O:) eller klient.uib.no\\FELLES\

– Ikke like sikkert som SAFE!

• Noen få har data på eksterne harddisker (!!)

• Videoer/Lydfiler/transkriberinger kan også inneholde personopplysninger!

• Problem med SAFE: Ingen tilgang til data uten internett-tilgang

– Trenger også sikre løsninger som kan brukes offline, f.eks. i utlandet 

• Jannicke Igland kan besøke fagområdene og demonstrere SAFE dersom noen 
syns det er vanskelig å komme i gang. Ta kontakt for avtale!

https://it.uib.no/SAFE


Utfordring 2: Tilgang til data på SAFE-server for 

samarbeidspartnere uten ansattforhold ved  UiB

• Forskere ansatt ved andre institusjoner i Norge (Helse Bergen, FHI, UiO, 
Høgskulen på Vestlandet)

– Trengs det skriftlig avtale her i tillegg til navn nevnt i REK-søknad?

• Forskere ansatt ved institusjoner i andre EØS-land

– Trengs det skriftlig avtale her i tillegg til navn nevnt i REK-søknad?

• Forskere ansatt ved institusjoner utenfor EØS

– Har til nå brukt «hjemmesnekret» avtaleskjema i noen prosjekt

– Filsluse stengt i noen prosjekt

• Vi trenger maler på norsk og engelsk og retningslinjer for når skriftlig 
avtale trengs!



Utfordring 3: Oppbevaring av 

spørreskjema og fysiske lagringsmedia
• Utfyllte spørreskjema på papir

– IGS har ingen felles løsning for oppbevaring av 
spørreskjema 

– Bør scannes og lagres på SAFE-server som PDF-filer og 
deretter makuleres

• Data med personopplysninger kryptert på f.eks. CD fra ulike 
registre 

– IGS har ingen felles løsning for oppbevaring av 
lagringsmedia

– Bør makuleres etter at data er lagret trygt på SAFE-server

• Gjelder også lydopptak fra intervju (overfør til SAFE og slett)



Utfordring 4: Institusjonstilhørighet for 

prosjekt

• Mange forskere ved IGS har delte stillinger ved flere 
institusjoner (NORCE, FHI, Helse Bergen, Høgskolen 
på Vestlandet)

– Ikke alle prosjektledere vet hvilken institusjon som 
er forskningsansvarlig i REK-godkjenningen, selv 
om de selv er prosjektledere for prosjektet

– Kan ha konsekvenser for hvor datamaterialet kan 
oppbevares dersom det ikke foreligger 
Databehandleravtale eller andre avtaler



Utfordring 5: Databehandleravtale
• Når trengs det?

– Per i dag:  Databehandleravtale dersom data fra et eksternt 
prosjekt (Helse Bergen, NORCE, FHI, UiO) blir overført til 
SAFE-server ved UiB fordi prosjektet trenger 
statistikktjenester fra BIOS
• I tillegg endringsmelding til REK for å legge til navn på 

personer

– Hva med samarbeidsprosjekt mellom f.eks. Helse Bergen og 
IGS der Helse Bergen er oppført som forskningsansvarlig 
institusjon og data skal overføres til IGS?
• Samarbeidsavtale? Databehandleravtale? Ingen av delene?

• Vi trenger maler (både på norsk og engelsk) og klare regler for 
når det skal brukes



Utfordring 6: Andre avtaler

• Data Management Plan (Kreves av NFR og andre 

finansieringskilder, f.eks. EU)

– NSD har mal på norsk

• Data transfer agreement (Internasjonale 

multisenterstudier)

• Trenger maler for dette på norsk og engelsk



Utfordring 7: Personvernkonsekvensutredning 

(DPIA) og rådføring med personvernombud

• DPIA (Data Protection Impact Assesment) skal sikre at 
personvernet til de registrerte ivaretas

• Når trengs det en DPIA og når trengs det ikke?

• Når er det rådføringsplikt med personvernombud og når 
kan forskeren avgjøre selv om det er behov for en DPIA?
– Kan prosjektleder vurdere det selv dersom det er et helseforskningsprosjekt?

• Hvilke typer prosjekt skal meldes/registreres hos NSD?
– Helseforskningsprosjekt? 

– Prosjekt som behandler helseopplysninger uten å være helseforskning

– Prosjekt som behandler andre særlige kategorier av personopplysninger 
uten å være helseforskning


