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Vedlegg	1.

Retningslinjer	for	oppfølging	av	UiBs	kvalitetssystem	og	behandling	av	

personopplysninger	i	forskning,	Det	medisinsk-odontologiske	fakultet,	UiB

Både som behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven og forskningsansvarlig etter 

helseforskningsloven påligger det konkrete plikter og ansvar på institusjonens ulike nivåer. 

Det følgende er fakultetets reviderte og utvidede interne retningslinjer som klargjør roller, 

ansvar og oppgaver for alle typer forskningsprosjekter som behandler persondata. Dagens 

internkontrollsystemer ved UiB og delegasjonsvedtak fra rektor er hensyntatt i utarbeidelsen.

Fakultet - dekan/fakultetsdirektør:

Ansvar Overordnet ansvar for kvalitet og overholdelse av regelverk, samt 
nødvendige kvalitetsforbedringer som gjelder behandling av 
personopplysninger på eget fakultet 

Oppgaver kan delegeres, men ikke ansvar
Oppgaver Sørge for

- at nødvendige prosedyrer, rutiner og andre kvalitetsdokument er på 
      plass ved eget fakultet, samt at disse er iverksatt og oppdatert
- at det spres informasjon om disse bl.a. gjennom oppdaterte nettsider 
      og opplæringstiltak
- at det for fakultetet samlet foreligger rutiner for opplæring av 
      personale i krav til forskning og informasjonssikkerhet
- at det gjennomføres internkontroll som bl.a. innebærer at det 
      løpende foreligger oversikt over status for alle prosjekter som 
      behandler persondata, at årsrapporter fra instituttene behandles og 
      at avvik løpende rapporteres, følges opp og lukkes
- å utføre evt. andre delegerte oppgaver fra 
      behandlingsansvarlig/forskningsansvarlig

Institutt - instituttleder (faglig leder for instituttet med personalansvar for prosjektleder):

Ansvar Ansvar for at nødvendige prosedyrer, rutiner og andre kvalitetsdokumenter er 
på plass ved eget institutt, samt at disse er iverksatt og oppdatert.

Ansvar for nødvendige kvalitetsforbedringer som gjelder behandling av 
personopplysninger på eget institutt

Lokalt ansvar for forskningsprosjekt, inkludert multisenterstudier, og 
forskningsbiobanker; i det ligger bl.a. ansvar for:
        - at personopplysninger og biologisk materiale fra eget institutt    
                håndteres i hht. gjeldende lover, regler og rutiner
        - at prosjektleder har tilstrekkelig kompetanse
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Oppgaver Sørge for at 
- det tilrettelegges for at forskning utføres slik at etiske, medisinske, 
      helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og 
      informasjonssikkerhetsmessige forhold ivaretas
- det tilrettelegges for forsvarlig organisering, igangsetting, 
      gjennomføring, avslutning og etter forvaltning av 
      forskningsprosjekt 
- forskningsdata og biobankmateriale behandles og lagres forsvarlig 
- forskningsprosjekter ved eget institutt har de nødvendige 
      godkjenninger og er meldt til relevante institusjoner i henhold til 
      gjeldende lover, regelverk og rutiner
- det foreligger nødvendig forsikring av forskningsdeltakere
- det pekes ut biobankansvarlig
- eksterne får tilgang til biobankmateriale på visse vilkår
- godkjenning bruk og at det inngås nødvendige avtaler om bruk og 
      utlevering av opplysninger og biobankmateriale til forskning 
- det gjøres nødvendige avklaringer og inngås nødvendige avtaler som 
      involverer stipendiater og studenter/studentoppgaver
- at det jevnlig spres informasjon om og at det sørges for nødvendig 
      opplæring om forsvarlig håndtering av personopplysninger og 
      biologisk materiale i forskning
- det føres internkontroll bl.a. ved at det sørges for oversikt og 
      kontroll med forskningsprosjekter som behandler personopplysninger og 
      biologisk materiale (bl.a. opprettes prosjektdatabase),   
      samt at det gjennomføres stikkprøvekontroller 
      for å undersøke om vilkår er oppfylt og at avvik rapporteres, følges opp 
      og lukkes. I dette ligger også årlig rapportering til 
      fakultetet - se også egne administrative rutiner.
- at evt. andre delegerte oppgaver utføres

Prosjektleder

Ansvar Skal inneha nødvendig forskningskompetanse og erfaring. (Veileder skal 
være prosjektleder for student ved lavere nivå enn doktorgrad)

Ansvar for:
- at forskningsprosjektet har de nødvendige godkjenninger og at alle 

nødvendige meldinger (f.eks. til NSD) er sendt, og at disse følges opp 
- nødvendig informasjon til instituttleder på vegne av 

behandlingsansvarlig/forskningsansvarlig (ved multisenter-studier 
også de lokale forskningsansvarlige)

- alle aspekter ved den daglige driften av prosjektet, og spesielt at 
prosjektet gjennomføres i hht. gjeldende lover, retningslinjer og 
rutiner

- sørge for å ha nødvendig kompetanse og melde behov for opplæring 
til instituttleder



                                                                                                                  Det medisinsk-odontologiske fakultet
26.01.15.

3

Oppgaver Før og ved oppstart av forskningsprosjekt:
- informere instituttleder om at forskningsprosjekt planlegges og at 
      det er sendt nødvendige meldinger og søknader om godkjenning 
      f.eks. til REK, Datatilsynet, NSD eller andre
- sørge for at kopi av all slik korrespondanse og alle godkjenninger 
      sendes instituttleder før oppstart

Under gjennomføring av forskningsprosjekt:
- sørge for at forskningsprosjektet gjennomføres i hht. godkjent 
      forsøksprotokoll, forhåndsgodkjenning hos REK eller andre 
      godkjente meldinger eller konsesjoner
- sørge for at etiske, vitenskapelige, personvern- og informasjons-
      sikkerhetsmessige forhold ivaretas i den daglige driften, herunder     
      inkludert å søke rett instans om endringer og sørge for forsvarlig 
      datalagring, samt at alle prosjektmedarbeidere og 
      studenter har nødvendig kompetanse
- sørge for å informere instituttleder om driften av prosjektet, 
      herunder alle endringer (kopier av korrespondanse og nye 
      godkjenninger sendes instituttleder) - se egne administrative rutiner.

Ved avslutning av prosjektet:
- sørge for avslutning av prosjektet ved planlagt/godkjent prosjektslutt 
      og når formålet med prosjektet opphører, herunder følge opp 
      sluttmelding til REK, NSD og andre, samt sørge for forsvarlig 
      behandling av data (f.eks. anonymisering, sletting eller 
      langtidsoppbevaring).
- rapportere til instituttleder om avslutning av prosjektet

(se for øvrig: 
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.5-Kvalitetssystemer )


