
RETTE
System for Risiko og ETTErlevelse

Hvorfor RETTE?

Personvernkrav

Internkontroll

Forskningsetikk

Kompetanseøkning



Mål

Dere vet hvor dere finner RETTE, og vet at prosjekter ved UiB 
der det behandles personopplysninger skal være registrert og 

følges opp i RETTE

• Hva er RETTE?

• Hvorfor RETTE?

• Hvor finnes informasjon om personvern og RETTE?

• Hvem har en rolle og ansvar i RETTE?

• Når skal det registreres i RETTE?

• Hvordan foregår internkontrollen i RETTE?
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RETTE er UiB sitt system for registrering av prosjekter 
der det behandles personopplysninger

RETTE er en nettside med en veiviser og ett spørreskjema som 
skal fylles ut med informasjon om prosjekter der det skal 

behandles personopplysninger
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Personvern handler om retten til et privatliv 
og retten til å bestemme over egne 

personopplysninger
2018

Skjerper 
kravene til 
oversikt og 

kontroll



UiB har et juridisk ansvar for å ivareta personvernet til 
ansatte, studenter og forskningsdeltakere

2018

Skjerper 
kravene til 
oversikt og 

kontroll



«What if we don’t change at all 
…and something magical just 
happens?»

2018

Skjerper 
kravene til 
oversikt og 

kontroll



«What if we don’t change at all 
…and something magical just 
happens?»

2018

Skjerper 
kravene til 
oversikt og 

kontroll



Oversikt og kontroll over hvilke personopplysninger UiB behandler

Internkontroll for å sikre etterlevelse av lovverk

Opplæring i personvern av de som skal behandle personopplysninger

UiB sitt juridiske ansvar
når det gjelder forskning 
og utdanning



RETTE er et verktøy som vil sikre etterlevelse av-
og økt kompetanse om sentrale lovverk innen 

forskning og utdanning

Alle student- og forskningsprosjekter der 
det behandles personopplysninger skal 

registreres i RETTE



• UiB har plikt til å ha et personvernombud

• Personvernombudet skal informere og gi råd til ledelsen og ansatte 
om virksomhetens plikter etter personvernlovgivningen

• Personvernombudet skal gi råd om hvordan UiB best mulig kan 
ivareta personverninteressene

• I visse tilfeller har studenter og ansatte plikt til å rådføre seg med 
personvernombudet før personopplysninger skal behandles

PERSONVERNOMBUD



NSD og REK sine roller 

• Ikke lenger UH-sektorens 
personvernombud for forskning

• NSD leverer personverntjenester til 
sektoren

• NSD kan bistå i vurderinger i 
enkeltprosjekter med rådføringsplikt

• Kan bistå med personvernkonsekvens-
vurderinger (DPIA)

• …men det er UiB sitt ansvar å sikre at 
personopplysninger kan behandles i 
prosjekter

REK
• Det er fremdeles krav om 

forskningsetisk godkjenning for 
medisinsk og helsefaglig forskning

• REKs vurdering har fremdeles 
personvernmessig betydning

• REK kan gi dispensasjon fra 
taushetsplikten 
for helseopplysninger



Personvernportalen til UiB gir informasjon om personvern 
og kravene som er bakgrunnen for spørsmål i RETTE

https://www.uib.no/personvern

https://www.uib.no/personvern


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

Student eller ansatt finner 
informasjon om forskningsrutiner 

og personvern ved UiB

Personvernportalen 
på uib.no 

Student eller ansatt søker REK, 
registrerer prosjekt hos NSD 
eller hos RETTE avhengig av 

formål med prosjektet

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

1 2 3 4 5

Informasjon
Registrering 
av prosjekt

Samlet 
prosjektinformasjon

Oppfølging av 
prosjekter

Oversikt og 
internkontroll

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


Registrering, 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 prosjekter som 
behandler personopplysninger

• Får oversikt over prosjekter ved 
underliggende enheter

• Følger opp institutter
• Bekrefter sine prosjekter to ganger i året

• Følger opp at prosjektleder har bekreftet 
informasjon om prosjekt i RETTE

• Kommuniserer med prosjektansvarlig
• Bekrefter sine prosjekter 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 vil rådgi i 
personvernspørsmål og bistå ved 
risikovurderinger og 
personvernkonsekvensvurderinger 
(DPIA)

Student/PhD-kandidat • Registrerer informasjon om prosjekt i RETTE

ANSVAR



Hvert institutt og fakultet kan tildele rollen som operativt 
ansvarlig for RETTE

OPPGAVER FOR OPERATIVT ANSVARLIG INSTITUTT

• Ha oversikt over alle prosjekter som er tilknyttet instituttet.

• Følger opp at prosjekter som behandler personopplysninger blir registrert i RETTE. 
Instituttet kan velge å lage en rutine for at operativt ansvarlige får lister over 
studentprosjekter og BOA-prosjekter slik at de kan sjekke at disse prosjektene blir 
registrert.

• Har mulighet til å sende prosjekter til UiBs personvernombud via systemet dersom 
det er behov for rådføring.

• Skal sende beskjed i RETTE til prosjektansvarlig om informasjon må endres eller ikke 
er tilstrekkelig utfylt.

• Bekrefter at informasjon i RETTE er korrekt og oppdatert to ganger i året. Dette 
innebærer ikke en vurdering av de enkelte prosjektene, men operativt ansvarlig må 
følge opp at prosjektleder har registrert/bekreftet informasjonen om prosjektet. Det 
er prosjektleders ansvar at prosjektet blir korrekt registrert.

• Er informasjonsbærer inn til instituttet.

• Deltar i nettverksgruppen for RETTE og GDPR-saker sentralt ved UiB. 15

For å bli tildelt rollen 
som operativt 
ansvarlig:
1. Logg inn i RETTE.
2. Dekan/institutt-

leder logger 
deretter inn i 
RETTE og tildeler 
rollen som 
operativt 
ansvarlig til deg.



Bruker-
veiledning til 

systemet

Innlogging med FEIDE
Veiviser som vil 
vise deg hvor du 

skal registrere 
prosjektet ditt

Til innlogging
Oversikt over dine 

prosjekter

https://rette.app.uib.no/

https://rette.app.uib.no/


PROSJEKTVEIVISER

Før innlogging

Hensikt er å vise 
vei til hvor 

prosjektet skal 
registreres, RETTE, 

NSD eller REK



Navn på 
prosjektet

Dine prosjekter

Status Type 
prosjekt

Enhet som skal 
følge opp 
prosjektet

Prosjekteier
Actions

Her kan du opprette nytt 
prosjekt

Endre 
språk



Basisinformasjon
om 

prosjektet



Skjema - Utfylling tar +/- 10 min

Svar på alle 
spørsmål og 
trykk «Send 
inn skjema»



Hva lurer dere på?

janecke.veim@uib.no

Personvernombud UiB

Har dere tilbakemeldinger på/spørsmål 
om RETTE?
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elisabeth.lokkebo@uib.no

Prosjektleder RETTE

IT-avdelingen UiB

Eller BRITA

Vi jobber med å utbedre RETTE 
samtidig som vi ruller ut systemet. 
Hvis du oppdager feil, eller det er 

noe du ikke forstår skriv en epost til 
prosjektleder, 

elisabeth.lokkebo@uib.no

mailto:janecke.veim@uib.no
mailto:elisabeth.lokkebo@uib.no

