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Bakgrunn
I universitetsstyrets sak 11/10 ble det redegjort for konsekvenser for universitetet av at
helseforskningsloven trådte i kraft 1. juli 2009 og om arbeidet med oppfølging av lovens
bestemmelser. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe, den leverte rapport 20.12.11 (vedlegg 1).
Rapporten og forslag til rutiner utarbeidet etter dette, har vært til bred høring i universitetet.

Bakgrunn, prosess og forslag presenteres, det foreslås mål og nye rutiner i universitetets
implementering av helseforskningsloven og et revidert system for internkontrollbehandling av
personopplysninger som erstatning for gjeldende system (vedlegg 2).

I sak 11/10 ble det pekt på ulike følger av ikrafttredelsen av helseforskningsloven:

Før helseforskningsloven ble medisinsk- og helsefaglig forskning regulert av flere ulike lover
og et viktig formål med helseforskningsloven har vært å samle krav til denne type forskning i
en lov. Universitetsstyret vedtok i 2005 gjeldende internkontrollsystem for behandling av
personopplysninger i forskning, med hjemmel i personopplysningsloven. Dette omfattet også
behandling av personopplysninger om helse og medisinske forhold. Ikrafttredelsen av
helseforskningsloven krever at universitetet utarbeider et eget internkontrollsystem for
medisinsk og helsefaglig forskning ved universitetet. Dette kommer i tillegg til
internkontrollsystemet fra 2005. Universitetet vedtok i 2010 et felles internkontrollsystem med
Helse Bergen HF for medisinsk og helsefaglig forskning for samarbeidsprosjektene mellom
institusjonene. Systemet oppfyller kravene i helseforskningsloven. Et vurderingstema er om
dette systemet skal vedtas til å gjelde også for universitetets egne prosjekter og
samarbeidsprosjekter med andre institusjoner.

En vesentlig endring som følge av helseforskningsloven er at de Regionale forskningsetiske
komiteene (REK) har fått utvidet mandat og vurderer søknader og godkjenner
forskningsprosjekter som omfattes av loven. Før loven trådte i kraft, gjennomførte REK de
etiske vurderingene, mens Datatilsynet/Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
vurderte prosjektene ut fra personopplysningsloven. NSD er universitetets personvernombud
etter avtale. Etter ikrafttredelsen av helseforskningsloven har ikke NSD lenger en formell rolle i
vurderingen av prosjekter som omfattes av helseforskningsloven, men tilbyr tjenester av ulik
art i forhold til institusjonenes oppfølging av forskning som omfattes av helseforskningsloven.
Universitetet må derfor ta stilling til hvilke eventuelle personvernombudtjenester som det er
hensiktsmessig å kjøpe fra NSD. Et alternativ er å bruke egne resurser.

Det ble også pekt på at REK ikke har tilsvarende funksjonalitet som NSD har gjennom sin
prosjektportal og at det må utvikles hensiktsmessige redskaper for den nye situasjonen.

I 2011 pågikk det arbeid ved universitetet for å ivareta de nye kravene loven stilte, som
samarbeidsprosjektet mellom universitetet og Helse Bergen om felles internkontrollsystem
(rutiner, maler og avtaler) for medisinsk og helsefaglig forsking. Samarbeidsprosjektet, som
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startet i januar 2009, hadde med ansatte fra universitetet og Helse Bergen HF. Det ble
utarbeidet forslag til internkontrollsystem ut fra krav i helseforskningsloven. Etter høring ved
universitetet, Helse Bergen HF og REK, samt andre aktuelle parter, ble prosjektgruppens
sluttrapport og forslag til rutiner og maler godkjent av styringsgruppen 7. januar 2010. Disse
rutinene og malene har vært gjeldende fra da av ved begge institusjoner, nå er rutinene og
malene for øvrig under rutinemessig oppdatering og revisjon.

I sak 11/10 ble det vist til at universitetet hadde behov for ytterligere oppfølging på noen
områder. En prosjektgruppe ledet av prorektor skulle oppnevnes for å etablere et
internkontrollsystem for oppfølging av forskningsprosjekter omfattet av helseforskningsloven
ved universitetet, og som ikke er samarbeidsprosjekter med Helse Bergen HF eller andre
institusjoner. Gruppen ble bedt om å vurdere institusjonens oppfølging av
forskningsprosjekter mer generelt, blant annet avgrensningen mellom rollen NSD har som
personvernombud for forskningsprosjekter etter personopplysningsloven og den nye rollen
REK har etter helseforskningsloven. Universitetsstyret uttrykte tilfredshet med fullmakts- og
internkontrollsystemet for forskning som omfattes av helseforskningsloven og med planen
om å fortsette arbeidet med gruppen nevnt over, under prorektors ledelse.

Videre oppfølging
Universitetets prosjektgruppe, oppnevnt 22.02.10, fikk medlemmer fra Det medisinsk-
odontologiske, Det psykologiske, Det juridiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, samt
fra Forskningsadministrativ avdeling, Økonomiavdelingen og Kollegiesekretariatet. Gruppen
ble ledet av prorektor Berit Rokne. Rådgiver Lene Roska Aalen var gruppens sekretær.

Gruppen fikk følgende mandat:

"Formålet med arbeidet er at det bidrar til å legge til rette for at:
det institusjonelle ansvaret samordnes og oppfylles etter krav i relevant regelverk
den enkelte ansvarlige for forskningsprosjektet blir delegert tydelige oppgaver
den enkelte forsker og student kan forholde seg til enkle, klare og samordnede rutiner som
gjelder for forskningsprosjekter som omfattes av relevant regelverk
internkontrollsystemene kan bygges ut for forskningsprosjekter som ikke omfattes av
helseforskningsloven, men som håndterer persondata (tilsvarende systematikk) slik at dette
blir gjenkjennbart

Prosjektgruppen bes om å:
foreslå internkontrollsystem for forskningsprosjekter som omfattes av helseforskningsloven
foreslå nødvendige tilpasninger av universitetets internkontrollsystem for forskningsprosjekter
som omfattes av personopplysningsloven
foreslå system for oppbevaring av elektroniske forskningsdata i forskningsprosjekter og
lagring av data etter prosjektenes avslutning
foreslå tiltak for å formidle kunnskap om regelverkets krav, universitetets systemer og
lagringsmuligheter til forskere og studenter".

På samme tid oppnevnte Universitets- og høyskolerådet (UHR) en arbeidsgruppe med
omtrent tilsvarende mandat. Det var derfor hensiktsmessig å avvente det videre arbeidet i
universitetets prosjektgruppe til rapporten fra UHR var ferdigstilt. Prorektor Berit Rokne og
rådgiver Lene Roska Aal&I ble oppnevnt som medlemmer i UHR-gruppen.

UHR- gruppen ferdigstilte arbeidet med en rapport 3. mai 2011. I rapporten vurderes
konsekvenser av ikrafttredelsen av helseforskningsloven for universitetene og høyskolene,
og det gis forslag til konkrete tiltak for institusjonene i implementeringsarbeidet. UHR-
gruppen vurderte særlig kravet til internkontroll og tema knyttet til dette, samt krav til

2



personvernet i medisinsk og helsefaglig forskning, roller i universitetene og høyskolene,
forskningssamarbeid med universitetssykehus og andre helseinstitusjoner og krav til
informasjonssikkerhet for å ivareta personopplysningslovens krav. I arbeidet ble det systemet
for internkontroll som var utarbeidet i samarbeidsprosjektet mellom universitetet og Helse
Bergen, brukt som utgangspunkt og forslag til mal for alle institusjonene. Rapporten finnes
som utrykt vedlegg.

Universitetets prosjektgruppe vurderte UHR-gruppens vurderinger og forslag til å være
ivaretatt i universitetets gjeldende internkontrollsystemer, men at det også var behov for
oppdatering og presiseringer. Dette gjaldt særlig infrastruktur for sikker lagring av
forskningsdata i de relevante prosjektene.

Rapport og forslag fra universitetets prosjektgruppe
Universitetets prosjektgruppe foreslo flere konkrete tiltak og forslag i sin rapport. Tiltak og
forslag gjelder både internkontrollsystemet for behandling av personopplysninger og
internkontrollsystem for helsefaglig forskning. Prosjektgruppen foreslo at det etablerte felles
internkontrollsystemet med Helse Bergen HF også skulle få anvendelse for andre
samarbeidsprosjekter og for rene UiB-prosjekter som omfattes av helseforskningsloven, men
med noen tilføyelser.

Et viktig tilleggsforslag til i internkontrollsystemet er et dokument om universitetets mål og
strategi for helsefaglig forskning og for behandling av personopplysninger. Det foreslås at
dokumentet vedtas som del av internkontrollsystemet etter personopplysningsloven, samt
helseforskningsloven (vedlegg 2). Både personopplysningsloven og helseforskningsloven
krever at et slikt dokument utarbeides. Dokumentet gir institusjonens overordnede prinsipper
for hvordan universitetet som institusjon skal gjennomføre helseforskningsprosjekter og
prosjekter som behandler personopplysninger. Dokumentet gir også beskrivelse av
ansvarsforhold ved de ulike ledelsesnivåene ved universitetet.

Prosjektgruppen påpeker at internettportalen for REK med oversikt over forskningsprosjekter
(SPREK) ennå ikke inneholder alle funksjonaliteter som gjør at universitetet kan ta
utgangspunkt i denne for å ha oversikt over alle forskningsprosjektene universitetet er
ansvarlig for. Prosjektgruppen foreslo derfor at det må besluttes hvilke systemer som
eventuelt er nødvendige for å ivareta krav etter helseforskningsloven og det etablerte
internkontrollsystemet, i tillegg til denne internettportal. Det er anbefalt at universitetet selv
utfører oppgaver knyttet til helseforskningsloven, og som ligger utenfor mandatet for REK,
men at det konkret må vurderes hvordan dette kan gjennomføres. Prosjektgruppen viser til at
dette vil kunne omfatte følgende:

rådgivning (som ikke ivaretas av REK og NSD)
oversikt over behandling av personopplysninger og helseforskningsprosjekter, jf lovkrav, sml
SPREK-portalen
oppfølging av prosjekter, særlig knyttet til avslutning av prosjektet
koordinering av tilsyn
koordinering og oppfølging av systemer
internrevisjon
kompetansehevingstiltak/opplæring
formidling av gjeldende og nye regler
avviksbehandling
oppfølgning av registrertes rettigheter (innsynssaker med mer)
kontakt med databehandler og personvernombud
risikovurdering og sikkerhetskoordinering
koordinere brukere av systemet for lagring av forskningsdata, jf kap 8
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Prosjektgruppen har også utarbeidet et revidert forslag til internkontrollsystem for behandling
av personopplysninger etter mønster fra internkontrollsystemet for helseforskningsloven.
Prosjektgruppen anbefalte at dette skulle vedtas snarlig og erstatte internkontrollsystemet fra
2005. I forlengelsen anbefalte gruppen at universitetet viderefører avtalen med NSD om å
være personvernombud for forskningsprosjekter som omfattes av personopplysningsloven,
men at gjeldende avtale fra 2006 revideres. Gruppen pekte på at dette arbeidet avventes
inntil ny mønsteravtale er forhandlet på vegne av alle institusjonene av UHR.

Prosjektgruppen anbefalte at universitetet så snart som mulig etablerer tekniske systemer for
lagring og oppbevaring av forskningsdata som inngår i forskningsprosjekter som omfattes av
personopplysningsloven og helseforskningsloven. Prosjektgruppen innhentet vurdering fra
universitetets It-avdeling og anbefalte at avdelingens forslag legges til grunn. Forslaget er en
teknisk løsning som tilfredsstiller krav til beskyttelse av sensitive data. Løsningen tilsvarer
den som brukes ved Helse Bergen HF og som kan implementeres i større skala ved
universitetet. I vedlegg 3 finnes skissen fra IT- avdelingen om en slik løsning. Gruppen
anbefalte også prioritering av ressurser til formidling om av krav og dokumenter, med
involvering av Kommunikasjonsavdelingen.

Høring
Rapporten og forslagene til rutinene sendt til høring til fakultetene, Universitetsmuseet,
Universitetsbiblioteket og Studentparlamentet, med høringsfrist 16. april. Det
samfunnsvitenskapelige fakultet, Det psykologiske fakultet og Det medisinsk-odontologiske
fakultet har gitt uttalelser.

Særlig er tre tema kommentert av høringsinstansene, rollene NSD og REK har, spørsmål om
ivaretakelse av konkrete krav internt ved universitetet, om system for lagring av data og
spørsmål knyttet til formidling.

De tre fakultetene gir uttrykk for at det er positivt å få klare rutiner og retningslinjer som
ivaretar krav i det relevante regelverket. Det medisinsk-odontologiske fakultet støtter alle
forslagene fra prosjektgruppen og påpeker at det er positivt om systemet som foreslås, ligger
tett opp til det systemet som er etablert for prosjekter der universitetet og helseforetaket
samarbeider. Det understrekes at det er viktig for universitetets forskere at rutinene i så stor
grad som mulig er like, selv om forskningsansvarlig institusjon kan variere.

Rollene til NSD og REK
Forslaget om å videreføre avtalen med NSD om universitetets personvernombud for
prosjekter som behandler personopplysninger etter personopplysningsloven støttes.

Ivaretakelse av konkrete krav internt ved universitetet
Fakultetene har noe ulike synspunkter på redegjørelsen for hvordan arbeidet med
oppfølgning av helseforskning og behandling av personopplysninger i forskning kan ivaretas,
og hvilke enheter som bør ivareta oppgavene.

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet påpeker at fakultetet ikke har erfart problemer knyttet
til samordning og koordinering mellom NSD og REK og stiller spørsmål ved behovet for å
bygge et apparat for koordinering sentralt ved universitetet. Fakultetet påpeker at det bør
foretas en grundigere redegjørelse for hvordan arbeidet kan organiseres og finansieres før
det eventuelt kan gis tilslutning til forslaget om å avsette ressurser sentralt.

Det psykologiske fakultet er positivt til at det etableres en sentral personvernenhet ved
universitetet. Dette begrunnes blant annet med at forvaltningen av regelverkene krever
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spisskompetanse. Fakultetet viser til kompleksiteten i forvaltning og koordinering av
helseforskning, personvernlovgivning, samarbeid med andre institusjoner, tekniske
utfordringer og til et omfattende informasjons- og opplæringsbehov ved universitetet.
Fakultetet mener dette taler for at det bør avsettes dedikerte ressurser ved universitetet
sentralt til dette. Fakultetet viser til at en sentral personvernenhet også vil ivareta
koordinering og oppfølging av arbeidet med helseforskning og personopplysninger i
forskning. Å plassere dette ansvaret på fakultetsnivå vil etter fakultetets oppfatning være en
svært sårbar ordning og viser til at det vil være et fåtall personer som vil være knyttet til en
slik tjeneste. Fakultetet påpeker videre at dersom det viser seg at de tjenestene universitetet
har bruk for, ikke kan dekkes av dagens avtale med NSD, bør universitetet vurdere å
supplere dette med egne tjenester. Fakultetet mener universitetet bør gå inn i reelle
forhandlinger med NSD om dette når ny avtale om personvernombud skal utformes. Da bør
alternative tjenester fra NSD gjennomgås, vurderes og operasjonaliseres. Fakultetet mener
NSD kan tenkes å yte (forberedende) rådgivingstjenester for helseforskningsprosjekter, selv
om disse skal sendes og godkjennes av REK. Funksjonaliteten internettportalen (SPREK)
hos REK, kan ikke sies å være tilstrekkelig for fakultetet og universitetets behov som
forskningsansvarlig når det gjelder internkontroll.

System for lagring av forskningsdata
Alle fakultetene påpeker viktigheten av å få plass et teknisk system ved universitetet for
sikker lagring av forskningsdata som benyttes i forskningsprosjektene.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet støtter et system som IT- avdelingen skisserer (vedlegg
3). Fakultetet viser til at flere institutter mener det er svært viktig at flere enn prosjektleder har
tilgang til personidentifiserbare opplysninger og at forslaget om deling av datasett i
personidentifiserbare og ikke personidentifiserbare data anses lite praktisk å gjennomføre.
Dette begrunnes med at det i forskningsprosjekter som benytter registerdata, nettopp er
vanlig å koble sammen opplysninger fra ulike registre basert på personidentitet. Fakultetet
mener det er noe uklart om prosjektleder skal kunne foreta disse koblingene for så å overlate
analyserbare filer til det øvrige forskerteamet og at en slik praksis kan oppfattes som tungvint
og lite hensiktsmessig. Fakultetet mener det må legges til rette for at prosjektmedarbeidere
som ikke er tilsatt ved universitetet, får tilgang til relevante data i tverrinstitusjonelt samarbeid
om forskning.

Det psykologiske fakultet er enig i at det vil være verdifullt å trekke veksler på erfaringene fra
samarbeidet om internkontroll med Helse Bergen. Fakultetet støtter forslaget om et felles
system for oppbevaring av alle typer elektroniske forskningsdata. Det understrekes at det er
viktig å sette av tilstrekkelige ressurser ved IT-avdelingen for å bygge opp pålitelige og
trygge tekniske løsninger.

Både Det samfunnsvitenskapelige- og Det psykologiske fakultet viser til at det er behov for å
dimensjonere ressursene riktig. Forskningsprosjekter med store mengder registerdata vil for
eksempel vil kunne ha flere samtidige brukere. Tilgangsadministrasjon bør sikres på lavest
mulig nivå for å kunne gjennomføre forskningsprosjekter mest mulig hensiktsmessig. Behov
for datatilgang må vurderes opp mot hensynet til universitetets overordnede ansvar for sikker
dataforvaltning. Fakultetene påpeker at det bør undersøkes hvilke eventuelle muligheter for
lagring NSD kan tilby.

Det psykologiske fakultet støtter at det legges til rette for at mulig innsamlede digitaliserte
data kan arkiveres hos NSD for å ta vare på svært verdifulle samfunnsressurser på en god
måte. Fakultetet understreker at universitetet må legge til rette for tilgang, oppbevaring og
arkivering av ikke-digitalisert datamateriale som inneholder personopplysninger og påpeker
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at tiltak for å formidle kunnskap om regelverk, universitetets systemer og lagringsmuligheter
til forskere, studenter og teknisk-administrativt ansatte er helt avgjørende for universitetets
internkontroll. Fakultetet mener det må avsettes betydelige ressurser, gjerne til obligatorisk
opplæring. Det påpeker også at dersom konkrete oppgaver skal delegeres i linjen, er det
avgjørende at universitetet sentralt tydeliggjør ansvarsforholdet på hvert enkelt nivå hos
universitetsledelsen, ved fakultet og institutt, og den enkelte forskers og students ansvar. Det
bør utarbeides kurs, maler, rutiner og informasjonsmateriell om databehandling og
personvern som både er enkelt å forstå og tilgjengelig.

Det psykologiske fakultet har vurdert utkast til rutiner for internkontrollsystem for behandling
av personopplysninger og mener at det er viktig at NSD får uttale seg om rutinene, ettersom
NSD er tiltenkt en rolle i dette.

Universitetsdirektørens kommentarer
Gruppens arbeid og forslag og innspillene i høringsrunden er svært viktige for å bringe
universitetets implementering av helseforskningsloven videre.

Det er ikke kommet innvendinger til prosjektgruppens anbefalinger om mål, rutiner, maler og
dokumenter i internkontrollsystemet for behandling av helseforskningsprosjekter og
behandling av personopplysninger, og disse foreslås vedtatt (vedlegg 2).

Høringsinstansene gir tilslutning til forslaget om å videreføre samarbeidet og avtalen med
NSD for prosjekter som omfattes av personopplysningsloven og til at gjeldende avtalen med
NSD reforhandles. Det forventes at UHR vil ta initiativ til å revidere og reforhandle gjeldende
mønsteravtale med NSD. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å avvente resultatet av
dette arbeidet før det tas initiativ til reforhandling av avtalen universitetet har med NSD.
Prosessen i UHR vil bli fulgt, og universitetet vil gi innspill til dette ved behov.

Prosjektgruppens forslag om oppbygging av interne resurser for oppfølging av krav etter
helseforskningsloven og personopplysningsloven gis ulike kommentarer i høringen. Det
samfunnsvitenskapelige fakultet ser ikke behov for at det avsettes ressurser sentralt til å
utføre oppgaver som ligger utenfor mandatet REK har, uten grundigere vurdering av
organisering og finansiering. Det psykologiske fakultetet, som har flere forskningsprosjekter
som omfattes av helseforskningsloven, er positivt til en sentral personvernenhet ved
universitetet og mener det bør avsettes dedikerte resurser for dette, men mener det bør
vurderes om NSD kan levere slike tjenester.

Det forventes at REK, foruten å vurdere forskningsprosjekter etter helseforskningsloven,
også kan gi råd om utforming av søknader, hvilke krav som stilles til samtykke og andre
spørsmål knyttet til selve søknaden og krav til helseforskningsprosjekter. For oppgaver som
gjelder ivaretakelse av institusjonsansvaret, er det samlet vurdert slik at vil universitetet være
tjent med at det legges til rette for at oppgavene ivaretas sentralt i dagens situasjon. Det
kreves spisskompetanse for å forvalte det komplekse regelverket, og det vil det kreves en
helhetlig tilnærming til oppfølging av krav, koordinering og oversikt på et overordnet nivå. Det
er også et omfattende informasjons- og opplæringsbehov ved universitetet. Hensynet til å
sikre at alle enheter, ansatte og studenter får lik tilgang til opplæring og informasjon, taler for
at det best kan ivaretas sentralt. Det legges opp til at disse oppgavene kan ivaretas innenfor
rammene av ressurser som er i sentraladministrasjonen.

Det anbefales at universitetet opprettholder ordningen med NSD som personvernombud for
forskningsprosjekter som omfattes av personopplysningsloven. Det anbefales ikke at
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universitetet kjøper tjenester fra NSD for å ivareta krav etter helseforskningsloven som hører
til det mandatet REK har.

Sikker lagring av forskningsdata er et viktig oppfølgingspunkt. IT- avdelingen har arbeidet
videre med en løsning for sikker lagring av forskningsdata, med arbeid med å klargjøre
dokumentasjon for slike løsninger som er anbefalt av arbeidsgruppen, og i noen grad er det
prøvd ut systemer for å følge opp anbefalingene. IT-avdelingens forslag fra 2010 (vedlegg 3)
og rapporten fra arbeidsgruppen er lagt til grunn. Dette vil det bli arbeidet videre med, det
kan være behov for justeringer og eventuelle tillegg. It-avdelingen, aktuelle fakulteter og
ressurser i sentraladministrasjonen vil arbeide sammen om opplegg for sikker lagring og
rutiner for tilgangsstyring.

Universitetets internkontrollsystem for behandling av personopplysninger i forskning er ikke
revidert siden 2005. Forslaget til reviderte rutiner vil ivareta endringer som ikrafttredelsen av
helseforskningsloven nødvendiggjør. I tillegg vil internkontrollsystemet være bygd opp på
samme måte som internkontrollsystemet for helseforskningsprosjekter.

De overordnede rammene for helseforskning og behandling av personopplysninger i
forskning ved Universitetet i Bergen vil gi rektor fullmakt til å vedta de nye foreslåtte rutinene
som behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven og forskningsansvarlig etter
helseforskningsloven. Konkrete oppgaver knyttet til oppfølging av rutinene kan delegeres
videre. Dette innebærer at dokumentet «Internkontroll —mål og strategi for behandling av
personopplysninger som ledd i forskning ved Universitetet i Bergen», 27.10.2005 blir
overflødig, og dette dokumentet kan oppheves.

Det er nødvendig å bruke tid og ressurser på formidling om og opplæring i universitetets
systemer, krav i regelverk og fordeling av oppgaver og ansvar for ivaretakelse av krav knyttet
til helseforskningsprosjekter og prosjekter som behandler personopplysninger. Oppgaven vil
bli koordinert sentralt, eventuelt også i samarbeid med NSD, Datatilsynet, REK og andre.

Med dette fremmes følgende forslag til

vedtak:

Universitetsstyret er tilfreds med oppfølgingen av styrets vedtak i sak 11/10.

Universitetsstyret vedtar «Mål og strategidokument for helsefaglig forskning og for
behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven» slik det
fremkommer i vedlegg 3 og med eventuelle endringer ved styrets behandling.

Universitetsstyret opphever «Internkontroll —mål og strategi for behandling av
personopplysninger som ledd i forskning ved Universitetet i Bergen» fastsatt av
styret 27.10.05.

13.09.2012 -LEA

Vedlegg:
Rapport fra universitetets prosjektgruppe av 16. desember 2011
Overordnende rammer for helseforskning og behandling av personopplysninger i forskning ved

Universitetet i Bergen, Mål og strategidokument for helsefaglig forskning og for behandling av
personopplysninger i forskning.

Notat fra It-avdelingen om teknisk system for sikker lagring av data.
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1. Innledning og bakgrunn

Helseforskningsloven med forskriftl, som gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på
mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger, trådte i kraft 1. juli 2009.

Ikrafttredelse av loven har medført endringer for universitetet og ansatte blant annet ved at
søknadsprosessen for godkjenning av forskningsprosjekter som omfattes av loven, er endret
og ved at forskningsinstitusjonene skal etablere et internkontrollsystem for oppfølging av
forskningsprosjekter som omfattes av loven.

For nærmere omtale av dette vises det til følgende dokumenter:

Ot.prp.nr.74 (2006-2007) Medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
Innst.O.nr.55 (2007-2008). Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om
medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
Søknader i forbindelse med medisinsk og helsefaglig forskning —hvor skal søknaden
sendes?2
Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og
helsefaglig forskning3
Veileder til lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning
(helseforskningsloven)4

Universitetet har siden ikrafttredelsen arbeidet med å implementere kravene i loven på ulike
måter:

Det er etablert et felles internkontrollsystem med Helse Bergen HF5 (gjeldende fra 1.
juni 2010)
Deltakelse i en arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høyskolerådet (UHR) om
"Implementering av helseforskningsloven —utfordringer og konsekvenser for
universitets- og høyskolesektoren" (rapport ferdigstillet 3. mai 2011)6
Intern prosjektgruppe nedsatt av universitetsledelsen 22. februar 2010 for å
implementere krav i helseforskningsloven; Rokne-gruppen.

Følgende sak om implementering av helseforskningsloven har også vært behandlet av
Universitetsstyret:

Sak 11 i møtet 11.02. 2010 om det felles internkontrollsystemet med Helse Bergen
HF7.

Prosjektgruppen viser til ovennevnte dokumenter for nærmere detaljer om dette.

htt )://lovdata.no/all/n1-20080620-044.html
Helse- og omsorgsdepartementet

3

htt ://www.re 'erin -en.no/nn/de /hod/dok/lover_re ler/forskrifter/2009/helseforsknin -sloven.html?id=570
542

htt ://www.re 'erin en.no/nb/de, /hod/dok/veilednin er_o -_bros• rer/2010/Veileder-til-lov-20-'uni-
2008-nr-44-om-medisinsk-o -helsefa li f-forsknin -helseforsknin sloven.html?id=599512
5 htt ://helse-ber en.no/fa folk/forsknin /Sider/forskin srutinar.as x

htt ://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/im lementerin _av_helseforsknin sloven
' htt ://www.uih.no/filearchive/2010-011. df
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2. Prosjektgruppe nedsatt av universitetsledelsen

Prosjektgruppen ble nedsatt av universitetsledelsen 22. februar 2010, og har hatt følgende
medlemmer:

Prorektor Berit Rokne (leder)
Prodekan Robert Bjerknes, Det medisinsk- odontologiske fakultet
Prodekan Anne Lise Fimreite, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Dekanus Jarle Eid, Det psykologiske fakultet (tom september 2011)
Prodekan Inger Hilde Nordhus, Det psykologiske fakultet (fom september 2011)
Førsteamanuensis Bjørn Henning Østenstad, Det juridiske fakultet
Juridisk rådgiver Kitty Amlie Tverrå, Forskningsadministrativ avdeling
Seniorrådgiver Cecilie Ohm, Økonomiavdelingen (tom mai 2011)
Rådgiver Lene Roska AaWi, Kollegiesekretariatet

I tillegg har studentrepresentanter deltatt på to innledende møter, og ellers vært invitert til alle
gruppens møter.

Gruppen har hatt seks møter. Gruppen har også hatt møter med Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), REK Vest og avdelingsdirektør for
universitetsbiblioteket, Randi Taxt, som informerte gruppen om prosjektet CRISTIN8.
Gruppen har også innhentet vurdering av universitetets IT-avdeling knyttet til infrastruktur for
lagring av forskningsdata. Dette er nærmere omtalt nedenfor.

2.1. Mandat

Gruppen har hatt følgende mandat:

"Formålet med arbeidet er at det bidrar til å legge til rette for at:
det institusjonelle ansvaret samordnes og oppfylles etter krav i relevant regelverk
den enkelte ansvarlige for forskningsprosjektet blir delegert tydelige oppgaver
den enkelte forsker og student kan forholde seg til enkle, klare og samordnede rutiner
som gjelder for forskningsprosjekter som omfattes av relevant regelverk
internkontrollsystemene kan bygges ut for forskningsprosjekter som ikke omfattes av
helseforskningsloven, men som håndterer persondata (tilsvarende systematikk) slik at
dette blir gjenkjennbart

Prosjektgruppen bes om å:
foreslå internkontrollsystem for forskningsprosjekter som omfattes av
helseforskningsloven
foreslå nødvendige tilpasninger av universitetets internkontrollsystem for
forskningsprosjekter som omfattes av personopplysningsloven
foreslå system for oppbevaring av elektroniske forskningsdata i forskningsprosjekter
og lagring av data etter prosjektenes avslutning
foreslå tiltak for å formidle kunnskap om regelverkets krav, universitetets systemer
og lagringsmuligheter til forskere og studenter".

Arbeidet skulle være ferdig til utgangen av juni 2010, men prosjektgruppen ble nedsatt like
før UHR opprettet sin arbeidsgruppe. Prosjektgruppen vurderte gruppens mandater til å
være tilnærmet like, slik at dette arbeidet ble satt på vent til rapporten fra UHR ble ferdigstilt.
Prorektor Berit Rokne og rådgiver Lene Roska Aal&I har vært medlemmer i UHRs gruppe.

8 htt ://www.cristin.no/
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3. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og
høyskolerådet9

UHR nedsatte i mars 2010 en arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser av ikrafttredelsen
av helseforskningsloven for universitets- og høyskolesektoren, og for å foreslå konkrete tiltak
i implementeringsarbeidet.

Arbeidsgruppen har særlig vurdert kravet til internkontroll og temaer knyttet til dette, samt
krav til personvernet i medisinsk og helsefaglig forskning, roller i UH-sektoren,
forskningssamarbeid med universitetssykehus og andre helseinstitusjoner og krav til
informasjonssikkerhet for å ivareta personopplysningslovens krav.

Arbeidsgruppen har oppsummert arbeidet i følgende hovedpunkter:

"Virksomheten må selv utarbeide nødvendige retningslinjer og rutiner
(internkontrollsystem) tilpasset sin aktivitet og organisasjon. Rutinene må gjelde alle
nivåer i virksomheten. Ledelsen ved den enkelte institusjon må kunne vise til hvordan
regelverket er implementert i internkontrollsystemet. Det er ikke tilstrekkelig å ha et
overordnet regelverk og forutsette at dette etterleves nedover i institusjonen. Den
forskningsansvarlige må dokumentere at loven og forskriftens krav er implementert på
alle nivåer i virksomheten.

Arbeidsgruppen anbefaler alle forskningsinstitusjonene å kartlegge egen forskning
som omfattes av helseforskningsloven som bakgrunn for å utforme
interkontrollsystemet. Fordi det skal føres internkontroll tilpasset virksomhetens
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, må den enkelte institusjonen selv
beslutte hvilke(t) verktøy som skal benyttes for å få en løpende oversikt over
forskningsprosjektene.

Fordi forskningsansvarlig etter loven skal sikre at forskningen ved institusjonen skal
organiseres og praktiseres forsvarlig, må omfang og nivå av informasjon om
prosjektene i forkant gjenspeile hva som er nødvendig for å sikre muligheten for
forskningsansvarlig til å gi tilslutning til eller eventuelt si nei til forskningsprosjektet
før prosjektet startes. Hver enkelt institusjon må vurdere hva som er nødvendig i egen
institusjon for å oppfylle dette kravet.

Det må inngås klare avtaler om hvilken institusjon som anses som
forskningsansvarlig i et forskningssamarbeid, og dette bør gjøres før prosjektet settes
i gang. Forskningsansvarlig i samarbeidsprosjekter bør i utgangspunktet være den
institusjon hvor forskningen rent faktisk og naturlig hører hjemme. I praksis vil det
normalt si den institusjon hvor forskningen finner sted. Det er kun en institusjon som
kan være forskningsansvarlig, med unntak ved multisenterstudier. Ved kontinuerlig
samarbeid vil felles rutiner kunne være formålstjenlig.

Dersom det er usikkerhet knyttet til om et prosjekt er et medisinsk eller helsefaglig
forskningsprosjekt etter loven, bør REK konsulteres for nærmere avklaring.

For å ivareta krav til informasjonssikkerhet må det utarbeides egne dokumenterte
rutiner, og den enkelte institusjon må tilrettelegge for sikker lagring av
personopplysningene. Arbeidsgruppen viser i den forbindelse til Norm for

9 Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets— og høyskolerådet av 3. mai 2011 om Implementering av
helseforskningsloven utfordringer og konsekvenser for universitets— og høyskolesektoren.
htt ://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/im lementerin _av_helseforsknin sloven
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informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren, som er et omforent sett
av krav til informasjonssikkerhet, basert på relevant lovverk. Arbeidsgruppen viser
også til veileder for Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter
innenfor helse- og omsorgssektoren."

Prosjektgruppen er av den oppfatning at disse hovedpunktene i hovedsak er ivaretatt i
universitetets gjeldende internkontrollsystemer, men ser også behov for oppdateringer og
presiseringer. Dette gjelder særlig infrastruktur for sikker lagring av forskningsdata i de
relevante prosjektene.

4. Internkontrollsystem for forskningsprosjekter som
omfattes av helseforskningsloven

Universitetet etablerte i 2009 et felles internkontrolisystem med Helse Bergen HF. Dette
består av rutiner, vedlegg, maler og diverse skjema. Rutinene er delt inn i en styrende del, en
utførende del og en kontrollerende del, og oppfyller etter prosjektgruppens vurdering, krav til
internkontrollsystem etter helseforskningsloven § 6 og forskriften § 4. Det er også tilpasset
universitetets egenart og behov.

Da internkontrollsystemet skulle lages, var utgangspunktet for universitetet at det bare skulle
gjelde for samarbeidsprosjekter med Helse Bergen HF. Prosjektgruppen er derfor bedt om å
"foreslå internkontrollsystem for forskningsprosjekter som omfattes av helseforskningsloven".
Helse Bergen HF vedtok samtidig med ikrafttredelsen at det felles internkontrollsystemet
gjelder for alle forskningsprosjekter institusjonen har som omfattes av helseforskningsloven.

Prosjektgruppen er også av den oppfatning at det felles internkontrollsystemet kan anvendes
på rene universitetsprosjekter og samarbeidsprosjekter med andre forskningsinstitusjoner
som omfattes av helseforskningsloven, uten vesentlige endringer eller tilføyelser. Så vidt
prosjektgruppen kjenner til, er dette også i samsvar med hvordan internkontrollsystemet i
dag praktiseres mange steder ved universitetet.

Etter prosjektgruppens vurdering er det samtidig nødvendig å gjøre enkelte tilpasninger for å
oppfylle krav i regelverket som forskningsansvarlig, jf helseforskningsloven § 6.
Prosjektgruppen ser videre at det bør gjøres noen tilføyelser til det eksisterende
internkontrollsystemet. Dette omfatter følgende:

innlemming av utkast til dokument om universitetets mål og strategi for helsefaglig
forskning i internkontrollsystemet (se vedlegg 1).
innlemming av utkast til skjema om taushetsplikt i internkontrollsystemet for
prosjektdeltakere som ikke er tilsatt ved universitetet (se vedlegg 2).
utarbeidelse av teknisk løsning for lagring av forskningsdata og rutiner knyttet til dette
(se vedlegg 3).
utarbeidelse av rutiner for forholdet til REK, både for institusjonen og den enkelte
forsker (konkret rådgivning og tilgang til informasjon i SPREK-portalen).
Innlemming av reglene for forskningsbiobanker i selve internkontrollsystemet, i stedet
for som vedlegg til dette.

Prosjektgruppen anser det som hensiktsmessig at systemet oppdateres i henhold til
ovennevnte forslag.

Prosjektgruppen er også kjent med at de felles rutinene er under evaluering og det kan
derfor være aktuelt med ytterligere endringer etter dette.
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Når det gjelder UHRs anbefalinger i rapport av 3. mai 2011, anser prosjektgruppen at det
felles internkontrollsystemet er i tråd med disse.

Prosjektgruppen viser ellers til at universitetet i tillegg til det felles internkontrollsystemet, har
fattet vedtak om delegasjon av arbeidsoppgaver fra forskningsansvarlig til fakultetsdirektører,
instituttledere, prosjektledere og prosjektdeltakere. Dette er utformet slik:

"I henhold til helseforskningsloven § 6, 3. ledd, jf forskrift om organisering av medisinsk og
helsefaglig forskning § 3, delegerer rektor som forskningsansvarlig til dekanene ved
fakultetene og lederne ved Odontologisk klinikk og Senter for farmasi, følgende oppgaver
som omfattes av internkontrollsystemet for samarbeidsprosjekter mellom universitetet og
Helse Bergen HF:

Det skal tilrettelegges og sørges for at internkontrollsystemet følges opp, utarbeides
eventuelle nødvendige skriftlige rutiner og delegasjoner, føre internkontroll og
etterkontroll av forskningsprosjekter som omfattes av det ovennevnte
internkontrollsystemet. Dette innebærer å:

sørge for nødvendig opplæring, så som krav til forskning og IKT-sikkerhet
bla regelsamlingen pkt 5.4.

https://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=252)
godkjenne bruk og utlevering av helse- og personopplysninger til forskning
og inngå nødvendige avtaler om dette (databehandleravtale)
avklare stipendiaters og studenters roller i forskningsprosjekter og inngå
nødvendige skriftlige avtaler når disse deltar i prosjektene
ha oversikt over forskningsprosjektene
utpeke biobankansvarlig
vurdere om prosjektleder har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å lede
forskningsprosjektene
sørge for enighet om hvem som skal være forskningsansvarlig institusjon
og hvem som skal være prosjektleder i samarbeidsprosjektene
sørge for at prosjektleder fra universitetet informerer institusjonene på
likverdig basis
melde fra til rektor om avvik i forskningsprosjektene og sørge for at avvik
rettes opp i.

Dette delegasjonsvedtaket gjelder i utgangspunktet bare helseforskningsprosjekter i
samarbeid med Helse Bergen. Etter at arbeidet i gruppen som nevnt ovenfor er ferdigstilt, vil
det bli vurdert om og i hvilken grad det er nødvendig med nye delegasjonsvedtak i."

Prosjektgruppen anbefaler at delegasjonsvedtaket endres slik at det også får anvendelse for
alle universitetets helseforskningsprosjekter.

5. Nødvendige tilpasninger av universitetets
internkontrollsystem for forskningsprosjekter som
omfattes av personopplysningsloven

Prosjektgruppen er i mandatet bedt om å legge til rette for at de nye internkontrollsystemene
kan bygges ut for forskningsprosjekter som ikke omfattes av helseforskningsloven, men som
håndterer persondata (tilsvarende systematikk) slik at dette blir gjenkjennbart. Som ledd i
dette skal gruppen foreslå nødvendige tilpasninger av universitetets internkontrollsystem for
forskningsprosjekter som omfattes av personopplysningsloven.
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For behandling av personopplysninger i forskning, etablerte universitetet i 2005 overordnede
dokumenter som beskriver

overordnede målsetninger og strategi, som for eksempel
hvilke hensyn som skal prioriteres
risikovurderinger og nivå for akseptabel risiko
ansvar og delegasjonsmuligheter

Retningslinjer for behandlingen og hvilke rutiner som kreves av underliggende
enheter

Gjeldende retningslinjer er følgende:
5.2.2 Overordnet sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi for behandling av personopplysninger i
forskning (jf personopplysningsloven § 13)

5.2.4 Internkontroll —mål og strategi for behandling av personopplysninger som ledd i
forskning (jf personopplysningsloven § 14)

overordnede mål, forutsetter egne rutinedokument

5.2.5 Retningslinjer —innsyn, lagring mm
blanding av informasjon om hvilke rettigheter deltakerne har og beskrivelse av oppgaver.

Behandlingsansvarlig kan delegere. Krever altså delegasjonsvedtak eller utfyllende rutiner

5.2.6 Retningslinjer —behandlingen av personopplysninger
sier at hver UiB enhet skal ha rutiner og hva rutinene minst skal omfatte

Avtale NSD-UiB: NSD som personvernombud

Dokumentene er ikke endret etter vedtaket, men en arbeidsgruppe oppnevnt av
universitetsdirektøren, vurderte dette systemet og ga rapport med forslag til tiltak 1.2.2007.
Ved tilpasningen til helseforskningsloven, kan man også ta hensyn til forslagene fra nevnte
arbeidsgruppe.

Noe av det som ble fremhevet av arbeidsgruppen den gang, var uklarheter som for
eksempel:

hva innebærer delegeringene?
hvilket ansvar har den enkelte?
hva innebærer for eksempel det "daglige ansvaret"?

Det ble også stilt spørsmål ved om enhetene hadde mulighet til å utarbeide de påkrevde
rutinene. Det ble her pekt på behov for at det utarbeides maler for rutiner sentralt.

I hovedsak ble det ellers foreslått at:
man bør forenkle fremstilling av krav og informasjon
gjøre dem lettere tilgjengelig for brukerne
klargjøre universitetets policy og ansvar som tillegges den enkelte
klargjøre hvilken strategi universitetet har i forhold til lagring av persondata (sett i
sammenheng med forskningsdata generelt). Dette av hensyn til sikker lagring,
etterprøvbarhet og gjenbruk av allerede innsamlede data.
at det foreligger plikt til opplæring av ansatte innenfor en organisatorisk enhet
at det foreligger plikt til å melde prosjekter som behandler personopplysninger til
NSD, plikt til å søke veiledning og plikt til å melde endringer.
at de enkelte enhetene (institutt/ avdeling) skal foreta jevnlige undersøkelser og
stikkprøver i forhold til om enheten oppfyller krav tillagt dem i forbindelse med
behandling av personopplysninger i forskning.
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Prosjektgruppen er enig i at gjeldende retningslinjer med fordel kan være klarere, og at
fremstilling av informasjonen kan forenkles. Ved å lage tilsvarende systematikk som det nye
internkontrollsystemet etter helseforskningsloven, kan strategi og plikter tydeliggjøres,
samtidig som retningslinjene blir lettere tilgjengelige. Prosjektgruppen anbefaler at nye
retningslinjer vedtas.

Ettersom det i hovedsak er sammenfall mellom målsetninger og strategi for helseforskning
og for behandling av personopplysninger i forskning, foreslår prosjektgruppen ett felles
overordnet dokument som angir målsetninger og strategi (se vedlegg 1). Dette kan bidra til at
man får ett felles system, kun med de variasjoner som er nødvendige.

Prosjektgruppen foreslår videre at universitetet sentralt utarbeider maler for rutiner og andre
dokumenter som vil være felles for fakultetene og instituttene.

Det bør videre settes av ressurser til formidling av nye retningslinjer, og til koordinering av
oppfølgingsarbeid knyttet til personopplysninger og helseforskning.

6. Mer om rollefordelingen mellom enhetene ved
universitetet

Som nevnt oppstiller helseforskningsloven og personopplysningsloven tilsvarende, men også
en del ulike plikter for universitetet som hhv forsknings- og behandlingsansvarlig. Ved
internkontrollsystemet (reglement, rutiner og delegasjonsvedtak) har rektor delegert
oppgaver til avdelinger, fakultet, institutt og prosjektledere. For behandling av
personopplysninger er det i gjeldende retningslinjer stilt opp oppgaver for de aktuelle
enheter.

Prosjektgruppen ser at enkelte oppgaver er krevende, både fordi regelverket er komplisert,
slik at spisskompetanse er påkrevd, og fordi enkelte enheter ikke opplever at det foreligger
tilstrekkelig antall oppfølgningsoppgaver for å beholde kompetansen. Ettersom universitetet
har inngått avtale med en ekstern enhet (NSD) for å ivareta oppgaven som
personvernombud for forskning som omfattes av personopplysningsloven, og ettersom
universitetet må følge opp kommunikasjon fra REK, ser prosjektgruppen at det også er et
behov for koordinering. Det at de to systemene stiller opp en del sammenfallende krav til
oppfølgning, tilsier videre at oppgavene knyttet til de to systemene, bør være samlet.

Prosjektgruppen har derfor vurdert hvordan man best kan organisere arbeidet med
oppfølgning av helseforskning og behandling av personopplysninger i forskning.

Ettersom det som nevnt er nødvendig med en viss kompetanse, foreslår prosjektgruppen at
man har en koordinerende funksjon sentralt i tillegg til personer med særskilt ansvar på
fakultetene til oppfølgning og koordinering av arbeidet med helseforskning og
personopplysninger i forskning.

De aktuelle oppgavene dette gjelder, er:
rådgivning (som ikke ivaretas av REK og NSD)
oversikt over behandling av personopplysninger og helseforskningsprosjekter, jf
lovkrav, sml SPREK-portalen
oppfølging av prosjekter, særlig knyttet til avslutning av prosjektet
koordinering av tilsyn
koordinering og oppfølging av systemer
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internrevisjon
kompetansehevingstiltak/opplæring
formidling av gjeldende og nye regler
avviksbehandling
oppfølgning av registrertes rettigheter (innsynssaker med mer)
kontakt med databehandler og personvernombud
risikovurdering og sikkerhetskoordinering
koordinere brukere av systemet for lagring av forskningsdata, jf kap 8

Prosjektgruppen bemerker at de aktuelle oppgavene som er listet opp ovenfor er av et
betydelig omfang. Det vil derfor være viktig å sette av tilstrekkelige ressurser både sentralt
og på fakultetsnivå, for eksempel ved utlysning av en eller flere nye stillinger.

Når det gjelder internrevisjon, er prosjektgruppen kjent med at Kollegiesekretariatet på vegne
av universitetsdirektøren har internrevisjonsoppgaver, jf Retningslinjer for internrevisjon ved
Universitetet i Bergen. I utgangspunktet kjøper universitetet internrevisjonstjenester fra
eksternt konsulentfirma, men på visse områder gjennomfører Kollegiesekretariatet
internrevisjon selv. Dette gjelder blant annet behandling av personopplysninger, jf.
retningslinjenes pkt. 6. Ettersom det er krav om internrevisjon av helseforskningsprosjekter,
anbefaler prosjektgruppen at det gjøres en vurdering av hvor denne internrevisjonsoppgaven
skal plasseres, og om det er behov for at Retningslinjene for internrevisjon revideres med
hensyn til dette.

Prosjektgruppen er ellers informert om at Helse Bergen HF har et eget personvernombud
både for behandling av personopplysninger og for helseforskningsprosjekter. Ombudet
ivaretar en vesentlig del av de opplistede oppgavene over, i tillegg til de oppgavene som
NSD ivaretar som personvernombud på vegne av universitetet. Så langt prosjektgruppen er
kjent med, har universitetet gitt deler av de opplistede oppgavene til ulike personer. Det er
prosjektgruppens oppfatning at oppgavene bør være samlet for å sikre en helhetlig innsikt og
ivaretakelse av disse.

I tråd med overnevnte anbefaler prosjektgruppen at det foretas en konkret vurdering av
hvordan arbeidet med oppfølgning av helseforskning og behandling av personopplysninger i
forskning kan ivaretas, hvilken enhet som kan ivareta oppgavene og om universitetet bør
lyse ut en ny stilling.

Når det gjelder kravet om løpende oversikt over behandlinger og helseforskningsprosjekter,
er universitetet avhengig av et verktøy for å samle opplysningene. For behandling av
personopplysninger bruker universitetet NSDs internkontrollportal. Denne gir god informasjon
om alle behandlinger, og saksbehandling knyttet til disse. Prosjektgruppen anbefaler at
universitetet fortsetter å bruke denne for oversikt over behandling av personopplysninger i
forskning.

For helseforskningsprosjekter er det fortsatt noe uklart om REKs prosjektregister (SPREK)
gir tilstrekkelig informasjon til å ivareta ansvaret som forskningsansvarlig. Spørsmålet er da
om universitetet må utarbeide et eget verktøy i tillegg, eventuelt om universitetet skal betale
eksterne enheter for å holde slik oversikt. Når det gjelder NSDs rolle i denne sammenheng,
vises det til punkt 7. Til sammenligning har Ui0 foreslått at alle helseforskningsprosjekter
skal registreres i forskningsinformasjonssystemet Cristin10,mens Helse Bergen vurderer å
utarbeide et eget verktøy. Prosjektgruppen er kjent med at representanter fra universitetet,
Helse Bergen HF og REKVest hadde møte om blant annet SPREK-portalen 23. september.
Som oppfølging av dette sendte universitetet i samarbeid med Helse Bergen HF brev til REK

la http://www.uio.no/for—ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/helseforskning/kvalitetssystemeti
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sentralt om spesifisering av behov for tilgang til informasjon i SPREK-portalen (se vedlegg
6). I brevet kreves blant annet følgende konkrete tiltak:

"For at SPREK skal bli det verktøyet det burde være, må noen tiltak iverksettes:
> Universitetet har sett at flere av våre forskningsprosjekter er oppført med feil eller uten

forskingsansvarlig. Dette feltet må vere korrekt, og alle innmeldte prosjekt der
forskingsansvarlig ikke er ført inn korrekt, må rettes.

> Det må være mulig å sortere prosjektene etter feltet for forskingsansvarlig, dvs, at vi
må kunne ta ut en rapport over alle våre prosjekt med tilhørende informasjon. Slik det
er i dag er søk på forskingsansvarlig et fritekstsøk, slik at vi får opp alle prosjekter hvor
universitetet er involvert, i stedet for bare prosjekter hvor universitetet er
forskningsansvarlig.

> Forskingsansvarlig må få "Mi Side", der vi kan få tilgang til alle dokumenter for våre
prosjekt. Alternativet er at hver forsker må sende alt dobbelt opp, dvs, både til
forskingsansvarlig og REK.
Forskingsansvarlig må få varsling om prosjekt der prosjektleder ikke har sendt
sluttmelding til REK i tide, slik at vi kan følge opp."

REK har i brev av 18. november svart på denne henvendelsen (vedlegg 6), og foreslår
enkelte forbedringer. Til sammen vil dette føre til at SPREK kan gi bedre oversikt for
universitetet som forskningsansvarlig institusjon, men det er uklart om dette vil være
tilstrekkelig til å ivareta kravet til oversikt etter helseforskningsloven.

Prosjektgruppen anbefaler at det treffes en beslutning om hvilke systemer som er
nødvendige i tillegg til SPREK.

7. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Universitetet har inngått avtale med NSD om å være personvernombud for universitetets
forskningsprosjekter som behandler personopplysninger etter personopplysningsloven.
Prosjektgruppen er av den oppfatning at universitetet bør opprettholde denne avtalen. Dette
er også den anbefaling som gis i rapporten fra UHR.

Gjeldende avtale med NSD er imidlertid fra 24. februar 2006 og er dermed ikke oppdatert i
henhold til ny helseforskningslov. Etter helseforskningsloven plikter man kun å sende søknad
om godkjenning for helseforskningsprosjekter til ett sted; REK, slik at NSD ikke uten videre
har noen rolle her. Avtalen med NSD bør derfor gjennomgås og oppdateres tilsvarende.
Prosjektgruppen er kjent med at UHR i løpet av kort tid vil igangsette et arbeid for å revidere
gjeldende mønsteravtale som UHR har inngått med NSD, på vegne av
medlemsinstitusjonene. Denne revisjonen vil få betydning for universitetets avtale med NSD.
Det er derfor prosjektgruppens anbefaling at en revisjon av avtalen bør avventes inntil ny
mønsteravtale er på plass.

Når det gjelder den nye rettstilstanden og oppgaver knyttet til helseforskningsprosjekter, har
prosjektgruppen vært i dialog med NSD. NSD har tilbudt sine tjenester også i forhold til
prosjekter som faller inn under helseforskningsloven.

I rapporten fra UHR påpekes det at hver enkelt institusjon må vurdere eget behov for
oppfølging av prosjekter under helseforskningsloven. Prosjektgruppen har derfor vurdert
hvilke oppgaver dette kan gjelde, og om universitetet bør kjøpe tjenester eller utføre
oppgavene selv.

Når det gjelder godkjenningsprosessen av et prosjekt, tilhører dette REKs mandat i henhold
til helseforskningsloven. NSD har derfor ingen formell rolle i denne fasen.
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For oppfølging av godkjente prosjekter har heller ikke REK noen eksplisitt rolle etter
helseforskningsloven. Spørsmålet da er om det er mest hensiktsmessig for universitetet å
kjøpe tjenester fra NSD, eller utføre oppgaver selv.

På den ene siden har NSD gjennom sin internkontrollportal et godt verktøy som gir oversikt
over behandlinger av personopplysninger, og som kunne gi god oversikt også over
helseforskningsprosjekter. På den andre siden vil SPREK kunne gi noe av den samme
oversikten, samtidig som en av hovedbegrunnelsene bak ny helseforskningslov, var at man
skulle innføre prinsippet om «en postkasse». I forarbeidene til loven ble prinsippet begrunnet
med at man ved en samordnet forhåndsgodkjenning, kunne forenkle og forbedre prosessen
for forskerne. Dette taler mot at universitetet trekker inn NSD i prosessen. I tillegg vil
rådgivning og oppfølgning fra to eksterne enheter kunne medføre uklare tilbakemeldinger og
ulik oppfølgning, for eksempel ved avvik. Prosjektgruppen mener derfor at prosjektledere så
langt som mulig bør kunne forholde seg til én ekstern enhet, og at universitetet selv bør
utføre de oppgaver som ligger utenfor REKs mandat. Dette må gjelde både i prosessen frem
til godkjenning, og oppfølgningen av godkjente prosjekter.

8. System for oppbevaring av elektroniske forskningsdata
forskningsprosjekter og lagring av data etter prosjektenes
avslutningil

Personopplysningsloven gjelder utfyllende til helseforskningsloven, jf helseforskningsloven §
2, 3. ledd. Dette innebærer at for eksempel krav vedrørende datasikkerhet og datalagring og
liknende kommer til anvendelse. Dette innebærer videre at universitetets internkontrollsystem
for datasikkerhet og datalagring også gjelder for forskningsprosjekter som omfattes av
helseforskningsloven.

Fra ulike hold har det vært fremhevet ønske om at universitetet oppretter et eget felles
system for oppbevaring av elektroniske forskningsdata i forskningsprosjekter og lagring av
data etter prosjektenes avslutning. Når det gjelder helseforskning er det særlig hensynet til
datasikkerhet som gjør seg gjeldende, fordi prosjektene ofte håndterer sensitive
opplysninger. Det er da spesielt viktig at universitetet tilrettelegger for at prosjektleder kan
lagre dataene sikkert og at tilgang til dataene kan styres.

Prosjektgruppen er kjent med at Helse Bergen HF har etablert en egen "Forskningsserver"
som ikke er en fysisk server, men to filområder som etter forklaring fra Helse Bergen,
fungerer slik12:

Område for identifiserende elementer med koblingsnøkkel. Det er bare
prosjektleder som får tilgang til området. Det er logging av tilgang etc.

Område for ikke-identifiserende data, som kan kobles mot identifiserende data ved
hjelp av koblingsnøkkelen. Her kan prosjektleder selv gi forskjellige tilganger til
prosjektdeltakerne gjennom at de opprettes som en gruppe i MS Outlook. Det kan
opprettes undermapper der tilgang reguleres, f.eks. kan data til en statistiker legges i
en egen undermappe, og statistikeren får bare tilgang til denne mappen. Han kan
gjøre sine analyser og legge resultatet tilbake i mappen. På den måten trenger man
ikke kopiere data eller sende dem via e-post, usb-pinn e.l.

11 Vurdering innhentet fra IT—avdelingen, 10. mai 2010
12 Informasjon gitt fra Personvernombudet ved Helse Bergen HF
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Når et prosjekt er godkjent av REK eller personvernombudet, skal det søkes om plass
på forskningsserveren. Prosjektnummer gitt av REK eller personvernombudet må
oppgis. Avdelingsdirektør må signere. Skjema sendes til Helse Vest IKT, som
oppretter områdene, outlookgruppe og gir tilgang til prosjektleder. Oversikten over
prosjektene blir tilgjengelig for alle, men det gis ingen tilgang. Det er mulig å se hvilke
prosjekter det er opprettet område for og kan derfor få en oversikt.

Prosjektgruppen har inntrykk av at dette systemet er en hensiktsmessig måte å organisere
informasjon om prosjektene og prosjektdata, samtidig som systemet er godt kjent for de av
universitetets forskere som har samarbeidsprosjekter med Helse Bergen HF.

Prosjektgruppen vil påpeke at universitetet også har annen forskning enn helseforskning, og
at det er behov for et felles system for lagring av data også for andre forskningsprosjekter
selv om de ikke behandler sensitive personopplysninger. Prosjektgruppen er av den
oppfatning at det er viktig at universitetet etablerer et system som kan benyttes til lagring av
data for alle typer forskningsprosjekter.

Prosjektgruppen har innhentet en vurdering av IT-avdelingen om en mulig teknisk løsning for
lagring av sensitive data og fikk en slik vurdering i notat av 10. mai 2010.

Det fremgår av notatet at IT-avdelingen foreslår å sette opp to servere/lagringsområder, den
ene med personidentifiserbare (sensitive) data og den andre med avidentifiserte data.
Serveren med personidentifiserbare data plasseres bak brannmur og det vil kun gis tilgang til
et fåtall personer, eksempelvis prosjektleder for de aktuelle forskningsprosjektene. Tilgang til
denne serveren/lagringsområdet vil kun være mulig på UiB-nett og ikke via virtuelt privat
datanettverk (vpn).

Den andre serveren, inneholdende avidentifiserte data, vil være tilgjengelig for deltakerne i
aktuelle forskningsprosjekt. Prosjektleder avgjør hvem som skal ha tilgang. Data på dette
lagringsområdet kan være tilgjengelig også utenfor UiB-nett og via vpn.

Det foreslås videre at all tilgang på de to lagringsområdene logges og det foreslås at loggene
oppbevares i eksempelvis 6 måneder.

Når det gjelder katalogstruktur foreslås det å opprette en katalog pr fakultet, med en
underkatalog pr prosjekt. Prosjektdeltakerne gis kun tilgang til sine prosjektkataloger.
Navnestrukturen gjøres lik på de to serverne. Kataloger opprettes for prosjektleder og
prosjektdeltakere av en rekvirent. Rekvirenten ber så om opprettelse av kataloger via IT-
avdelingens IssueTracker. IT-avdelingen må ha oversikt over hvem som er godkjente
rekvirenter. Prosjektgruppen foreslår at en person på fakultetsnivå utpekes som rekvirent.
Dette vil gi et fåtall rekvirenter og det vil bli relativt enkelt å ha god kontroll og vil også ta
hensyn til at forskningsprosjekter kan gå på tvers av institutter. Problemet med
instituttgrenser løses.

Det kan være ønskelig å gi tilgang til prosjektkatalogen for prosjektdeltakere ved
samarbeidende institusjoner. IT-avdelingen foreslår at disse kan gis konto på UiB-nett via
SEBRA og legges i katalogen med avidentifiserte data. Prosjektgruppen anser det som
hensiktsmessig at rekvirenten også godkjenner disse prosjektdeltakerne. For at disse
prosjektdeltakerne ikke skal fremstå som ansatte ved et institutt/fakultet ved UiB, foreslår It -
avdelingen å opprette en egen stedkode, samt gi en egen e-postadresse på formatet
<brukernavn>@ekstern.uib.no. Eksterne prosjektdeltakere vil, på lik linje med interne
prosjektdeltakere, kun ha tilgang på avidentifiserte data. Prosjektgruppen støtter it-
avdelingens vurdering av dette.
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Når et prosjekt avsluttes må det gjøres en gjennomgang av det som er lagret i katalogen for
prosjektet. Informasjon som man er pålagt å slette etter personopplysningsloven og etter
vilkår for prosjektet, skal i utgangspunktet slettes ved prosjektslutt. For informasjon som ikke
skal slettes, foreslår It-avdelingen at prosjektleder fyller ut et skjema som lagres på
prosjektkatalogen med beskrivelse av den informasjonen som ligger lagret og hva som skal
lagres. Prosjektgruppen støtter dette.

Prosjektgruppen anbefaler at arbeidet med å iverksette systemet så snart som mulig. Det bør
også utarbeides en ny kostnadsvurdering.

9. Tiltak for å formidle kunnskap om regelverkets krav,
universitetets systemer og lagringsmuligheter til forskere
og studenter

Prosjektgruppen vil vise til at det er en betydelig mengde dokumenter og krav som stilles i
universitetets internkontroll for behandling av personopplysninger og for helseforskning.
Dette gjelder både for forskerne og administrativt ansatte som har og vil få oppgaver knyttet
til dette. Gruppen vil derfor påpeke at det er en forutsetning for at dokumenter og krav blir
kjent, at det legges ned et betydelig arbeid med å formidle disse.

Prosjektgruppen påpeker at dette kan gjennomføres på flere forskjellig måter og vil særlig
peke på følgende tiltak:

Ansvarsforholdet mellom sentralt nivå, fakultet og institutt må gjøres helt klart
Utarbeides sjekklister
Utarbeides informasjon på internett
Utarbeides informasjonsbrosjyrer
Utarbeides informasjonspakker til nyansatte
Utarbeides et e-læringskurs tilpasset de ulike grupper som er tillagt oppgaver
Informasjonsmøter

Prosjektgruppen anbefaler at det etableres et samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen.
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10. Oppsummering av prosjektgruppens anbefalinger

Prosjektgruppen anbefaler at det felles internkontrollsystemet med Helse Bergen HF
også får anvendelse for andre samarbeidsprosjekter og for rene UiB-prosjekter.

Prosjektgruppen anbefaler at følgende tilføyelser gjøres til internkontrollsystemet:

utkast til dokument om universitetets mål og strategi for helsefaglig forskning
innlemmes i internkontrollsystemet (se vedlegg 1).
utkast til skjema om taushetsplikt innlemmes i internkontrollsystemet (se
vedlegg 2).
utarbeidelse av teknisk løsning for lagring av forskningsdata og rutiner knyttet
til dette (se vedlegg 3).
utarbeidelse av rutiner for forholdet til REK, både for institusjonen og den
enkelte forsker (konkret rådgivning og tilgang til informasjon i SPREK-
portalen).

Prosjektgruppen anbefaler at internkontrollsystemet for behandling av
personopplysninger revideres etter samme mønster som internkontrollsystemet etter
helseforskningsloven og at forslag til nye retningslinjer vedtas snarlig,

Prosjektgruppen foreslår ett felles overordnet dokument som angir målsetninger og
strategi for både behandling av personopplysninger og helseforskningsprosjekter.

Prosjektgruppen foreslår videre at universitetet sentralt utarbeider maler for rutiner og
andre dokumenter som vil være felles for fakultetene og instituttene.

Hva gjelder helseforskning, anbefaler prosjektgruppen at det treffes en beslutning om
hvilke systemer som er nødvendige i tillegg til SPREK.

Når det gjelder forskningsprosjekter som omfattes av personopplysningsloven, er det
prosjektgruppens vurdering at NSDs internkontrollportal gir universitetet tilstrekkelig
informasjon for å kunne ivareta sitt internkontrollansvar, se nærmere kap. 7.

Prosjektgruppen er av den oppfatning at universitetet bør opprettholde avtalen med
NSD som personvernombud for forskningsprosjekter som omfattes av
personopplysningsloven. Det synes også klart at gjeldende avtale må revideres, men
at dette bør avventes inntil ny mønsteravtale er på plass.

Prosjektgruppen anbefaler at universitetet selv utfører oppgaver knyttet til
helseforskningsloven, og som ligger utenfor REKs mandat. Det må i denne
forbindelse foretas en konkret vurdering av hvordan arbeidet med oppfølgning av
helseforskning og behandling av personopplysninger i forskning kan ivaretas, og
hvilke enheter som kan ivareta oppgavene. Prosjektgruppen anbefaler videre at det
settes av tilstrekkelige ressurser både sentralt og på fakultetsnivå, for eksempel ved
utlysning av en eller flere nye stillinger.

Prosjektgruppen anbefaler at man så snart som mulig starter arbeidet med å lage et
system for lagring og oppbevaring av forskningsdata slik IT-avdelingen skisserer. Det
bør også foretas en ny kostnadsvurdering.

Prosjektgruppen anbefaler at det nedsettes ressurser til formidling av relevante krav
og dokumenter, og at dette gjøres i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen.
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11. Vedlegg

Vedlegg 1. Utkast til Mål og strategidokument for helsefaglig forskning og for
behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven

INNLEDNING

MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING
Virksomhetsom utføres med vitenskapeligmetodikkfor å skaffetil veieny kunnskap om
helse og sykdom.

Medisinsk og helsefaglig forskning skal planlegges, gjennomføres og rapporteres på en slik måte at
etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas, og slik at
faglig forsvarlig standard overholdes.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FORSKNING
Forskeres, studenters og andres bruk av personopplysningersom er grunnet i forskning.
Personopplysninger definert i personopplysningsloven§ 2 nr 1.Medpersonopplysninger
menes opplysningerogvurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en
enkeltperson.

Behandling av personopplysninger utført som et ledd i forskning skal kun skje som et nødvendig ledd i
forskning, formidling eller undervisning.

Universitetet skal ikke bruke personopplysninger i forskning i større utstrekning enn hva som er
forskningsetisk forsvarlig. For de enkelte registrerte så vel som for samfunnet som sådan, skal
universitetets behandling av personopplysninger utgjøre et så lite inngrep ovenfor enkeltmenneskers
personverninteresser som praktisk, teknisk og økonomisk mulig.

I all sin forskningsvirksomhet skal universitetets ansatte og studenter etterleve følgende retningslinjer:

HOVEDPRINSIPPER

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
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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
universitetet og samarbeidspartner(e). Ved prosjekter av lengre varighet bør avtaler gjennomgås årlig
med tanke på nødvendige endringer eller tillegg.

INTERNKONTROLL
- handler om å arbeide systematisk for at universitetet opptrer i samsvar med de lover og forskrifter

som gjelder for virksomheten.
- er verktøyet for en forsvarlig gjennomføring av helseforskning og for å oppfylle kravene i
personopplysningsloven.

Internkontroll
Universitetet skal ha et kvalitetssystem for overholdelse av lovverk som er relevant for UiBs
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.

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.

Universitetet har inngått avtale med Norsk samfunnsviteskapelig datatjeneste (NSD) som
personvernombud for UiB. Universitetets løpende oversikt over behandling av personopplysninger
som ledd i forskning, ivaretas av NSDs internportal. Universitetet kan følge prosjektene fra
begynnelse til slutt, via endringer, utvidelser og forlengelser, til hva som skjer med datamaterialet ved
prosjektets slutt. Det kan også hentes ut informasjon om hvordan og hvilke personopplysninger som
behandles, hvem som behandler opplysningene, hjemmelsgrunnlag, personvernombudets vurdering og
anbefaling og konsesjon fra Datatilsynet. Portalen kan brukes ved stikkprøvekontroll på
forskningsprosjekt og som hjelpemiddel når Datatilsynet gjennomfører etterkontroll i form av
brevkontroll eller stedlig tilsyn.

ANSVARSFORHOLD

Rektor
har et overordnet ansvar ved universitetet for overholdelse av helseforskningsloven og
personopplysningsloven med forskrifter og for allokering av nødvendige ressurser til kvalitets- og
kvalitetsforbedringsarbeid.

Rektor kan delegere oppgaver til universitetsdirektøren som kan videredelegere oppgaver til
fakultetsnivå. Den enkelte fakultetsleder kan delegere oppgaver videre til instituttnivå. Rektor fatter
vedtak om delegasjoner knyttet til oppfyllelse av helseforskningsloven og personopplysningsloven.
Dette fremgår av vedlegg til det felles internkontrollsystemet for medisinsk og helsefaglig forskning.
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Rektor skal legge til rette for åpenhet rundt universitetets forskning.

Den enkelte dekan, og direktør ved museum eller senter underlagt universitetsstyret
har et overordnet ansvar for kvalitet og overholdelse av regelverk i sin enhet, samt for nødvendige
kvalitetsforbedringer.

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

Universitetsdirektøren
har administrativt ansvar for etablering og vedlikehold av universitetets kvalitetssystem for medisinsk
og helsefaglig forskning samt for behandling av personopplysninger, og er dokumentstyringsansvarlig
for dokumentene i kvalitetssystemet.

IT - direktøren
har ansvar for drift av universitetets datasystemer og for vedlikehold av de rutiner som er tilknyttet
datasystemene.'3

Internrevisjon
Det skal gjennomføres jevnlig intern revisjon etter universitetets Retningslinje for internrevisjon.

Alle ansatte og studenter ved universitetet
har ansvar for kvaliteten av sitt eget arbeid, og for å melde behov for opplæring og
kompetansebygging til sin nærmeste leder. Det skal foreligge skriftlige rutiner for ansvar og oppgaver
som stiller lovpålagte krav til kvalifikasjoner, så som prosjektleder og ansvarshavende for biobank.

13 Jf Overordnet sikkerhetspolitikk ved UiB
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Vedlegg 2. Utkast til taushetserklæringsskjema
Målgruppe —prosjektmedarbeidere som ikke er ansatt ved UiB

Universitetet i Bergen

1 	 I t•Il • 	 I. • $

' I 11

Omfang
Personer som ikke er tilsatt ved Uni ersitetet i Bergen, men som deltar i forskningsprosjekt som behandler personopply sninger,
bekrefter sin taushetsplikt ved å signere denne erklæringen.

Taushetsplikten gjelder opply sninger om folks legems- eller sykdomsforhold, opplysninger om andre personlige forhold,
opplysninger om tekniske innretninger, fremgangsmåter og forretningsforhold av konkurransemessig betydning, opplysninger av
betydning for informasjonssikkerheten og opplysninger som det av andre grunner må sikres konfidensialitet for —som undertegnede
får tilgang til gjennom deltakelse i prosjektet.

Lovkrav
I henhold til forvaltningsloven § 13 plikter enh‘er som utforer tjeneste for et fon altningsorgan å hindre at andre får kjennskap til det
han gjennom tjenesten får .viteom noens personlige forhold og om tekniske innretninger, fremgangsmåter og forretningsforhold av
konkurransemessig betydning

I henhold til personopplysningsforskriften § 2-9 skal medarbeidere pålegges taushetsplikt for personopplysninger det må sikres
konfidensialitet for. Det skal sikres mot uautorisert innsyn i så vel personopplysninger som i informasjon med betydning for
informasjonssikkerheten, jf. § 2-11.

Taushetsplikt
Universitetet betrakter taushetsbrudd som tjenesteforsommelse eller brudd på avtale med universitetet. Brudd på taushetsplikten kan
få folger for ansettelses- eller avtaleforhold.

Erklæring
Undertegnede er kjent med den taushetsplikt som gjelder, herunder hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikten og at
taushetsbrudd kan medføre straffeansvar. Undertegnede er videre kjent med at ved universitetet betraktes taushetsbrudd som brudd
på avtale med universitetet.

Dato Forskningsprosjekt

Fødselsdato Signatur Navn med blokkbokstaver
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Vedlegg 3 Notat fra IT-avdelingen 10. mai 2010.

"Lagring og beskyttelse av sensitive data
IT-avdelingen
10. mai 2010

1 Innledning
Dette notat er en anbefaling av teknisk løsning som tilfredsstiller krav til beskyttelse
av sensitive data. Løsningen er allerede i produksjon for Uni Helse og vil
etter vår vurdering kunne implementeres i større skala for hele UiB. Dette notat
diskuterer ikke administrasjonen av tilganger eller hvordan en filstruktur
for hele UiB skal organiseres. Det anses som utenfor IT-avdelingen sitt ansvar.
IT-avdelingens ansvar er å sørge for at den tekniske løsningen tilfredsstiller de
tekniske krav til beskyttelse av sensitive data som lagres.

2 Foreslått løsning
IT-avdelingen foreslår følgende løsning.

Filserver og tilgangskontroll
Filserver (server på figuren) plasseres i et eget nettverkssegment. Det settes opp
en brannmur mot server som tillater systemtjenester som for eksempel backup
og i tillegg har kontroll på hvilke klienter (brukere) som skal ha tilgang til filområdene.

Filområdene på server settes opp med tilgang kun for de brukerne som er
godkjent. Tilgangen kan differensieres pr katalog, og det er mulig å differensiere
nivå på tilgang (lese, skrive, endre). Det er og mulig å ha et område for
anonymiserte data, og et annet for kobling mellom data og person. Disse områdene
kan ha forskjellige tilgangsregler. Det kan slås på logging slik at all aksess
til filer logges. Denne loggen kan regelmessig speiles over til en annen maskin.

Bakcup og sikring av data
Backup av data tas med backuprobot på 2 lokasjoner (Allgaten 36 og Bbbygget).
Data som legges på backup kan krypteres slik at de ikke kan leses
uten å kobles mot krypteringsnøkkel som ligger på fillserver. Dette for å sikre at
systempersonell ikke skal få tilgang til data fra backup medie.

Figur 1: Skisse foreslått løsning

Gjennomføring og administrasjon
Det er mulig å sette opp en slik løsning pr prosjekt, men den vil sannsynligvis
ikke skalere godt. Det bør derfor vurderes om det er tilstrekkelig å ha en slik
server for UiB med en eller flere kataloger pr prosjekt. Administrasjonen av
dette må og avklares. IT-avdelingen vil fysisk legge inn tilgangskontroller på
brannmur og i katalogstrukturen. For at en slik løsning skal fungere kan det
ikke være for mange godkjennere. Hvem og hvordan godkjenning av tilgang skal
administreres må diskuteres.
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Gjennomføring og administrasjon

Det er mulig å sette opp en slik løsning pr prosjekt, men den vil sannsynligvis
ikke skalere godt. Det bør derfor vurderes om det er tilstrekkelig å ha en slik
server for UiB med en eller flere kataloger pr prosjekt. Administrasjonen av
dette må og avklares. IT-avdelingen vil fysisk legge inn tilgangskontroller på
brannmur og i katalogstrukturen. For at en slik løsning skal fungere kan det
ikke være for mange godkjennere. Hvem og hvordan godkjenning av tilgang skal
administreres må diskuteres.
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Vedlegg IV Eksisterende avtale med NSD

AVTALE

UNIVERSITETET I SERGEN
Administrasjonen

Sak,nr, - Dok.nr.
0 2-LISS

	

3 0 T2006
mellom

Arkivkode:_

Universitetet i Bergen Saksbeh.:

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)

OM

PERSONVERNOMBUDI FORBINDELSEMED FORSKNINGS-OG STUDENTPROS1EKT

SOM OMFATTESAV BESTEMMELSENEI PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

FoRMAL
Avtalenom personvernombudinngåsfor å sikreat forskereog studenterved Universiteteti Bergenfølger
personopplysningslovenog helseregisterlovenved bruk persondatai forskning.Hensiktener å ivareta
personvernhensyneti forskningog å ivaretaforskningensbehovi forhold til regelverket.Som et biformål
er hensiktenmed avtalenå forenidekommunikasjonenmedDatatilsynet,og som et ledd i dette skalNSD
fungeresompersonvernornbudforUniversiteteti Bergen.

OMFANG

Avtalenomfatter:

etableringav personvernombudfor Universiteteti Bergen
informasjonog veiledningi spørsmålom forskningog personvern
saksbehandlingav forsknings-og studentprosjektsom er regulert av personopplysningslovenmed
forskrifter
saksbehandlingav forsknings-ogstudentprosjektsomer regulertav helseregisterloven.

3. PERSONVERNOMBUD

3.1 Oppnevning
Universiteteti Bergenoppnevnermed inngåelseav denne avtalenNSD v/adm, direktør til personvern-
ombudfor forsknings-og studentprosjektersomgjennomforeshelt ellerdelvisved Universiteteti Bergen.

3.2 Funksjon
Ordningenmed NSD som personvemombuder godkjentav Datatilsynet.Den medfører at meldeplikten
tilDatatilsyneterstattesav en meldeplikttilpersonvernombudethos NSD. Ombudetskal:

kontrollereat behandlingavpersonopplysningerskjeri henholdtillovverket
føreoffentligtilgjengeligfortegnelseoverprosjektersom er meldt tilpersonvernornbudet
biståde registrertemed å ivaretaderes rettigheterslikde framkommeri personopplysningsloven.

Dersom ombudetharmistankeom bruddpåregleneom behandlingavpersonopplysningerskaldet:
påpekedette overforden behandlingsansvarlige
informereDatatilsynetom dette.

U.off.
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Vedlegg IVEksisterende avtale med NSD

Ombudet skal videre:

• holde seg orientert og fagligoppdatert om utviklingeninnen personvernfeltet
gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig institusjon, forskere og studenter om behandling av per-
sonopplysninger og regler for dette,

INFORMASJONT1LFORSKERE

Universitetet i Bergen har ansvar for å gi informasjon tii egne forskere og studenter om personvernom-
budsordningen og meldeplikten. NSD utarbeider informasjonsmateriell og bidrar til at dette blir distribu-
ert.

Universitetet i Bergen oppnevner kontaktperson som har ansvar for at informasjonsarbeidet blir fulgt opp,
og for kontakten med NSD.

BEHANDLING AVMELDINGERFRAFORSKNINGSPROSJEKT

Alle forsknings- og studentprosjekt ved Universitetet i Bergen som skal behandle persondata meldes til
NSD. NSD vurderer undersøkelsesopplegget i henhold til personopplysningsloven med forskrifter for å
påse at forslag til innsamling, oppbevaring, databehandling, publisering, arkivering samt eventuelle planer
om gjenbmk av persondata tilfredsstillerde krav som personopplysningsloven stiller til personvern. NSDs
vurdering skal skje i nær dialog med prosjekdeder.

NSD utarbeider og gjør tilgjengeligskjema for melding av forsknings- og studentprosjekt som medforer
meldeplikt eller konsesjonsplikt i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.

SIKKERHETSRUTINEROG INTERNKONTROLL

I henhold til personopplysningsloven plikter Universitetet i Bergen å utarbeide, holde oppdatert og fram-
vise dokumentasjon av Universitetet i Bergens overordnede system for sikkerhetsrunner og internkontroll
som forskningsprosjektet gjennomføres i henhold til. Leder av forsknings- og studentprosjektet plikter å
framleggedokumentasjon for de spesifikkesikkerhetsrudner og internkontroll som gjelder for prosjektet.

AVTALENSVARIGHET

Avtalen gjelder fra undertegningsdato og inntil den sies opp av en av partene. Avtalen kan sies opp med
tolv måneders varsel.

8, ENDRINGER I AVTALEN

Begge parter kan be om forhandlinger med sikte på endringer.

9. ARK1VERING

NSD tilbyr arkivering av data. Arkiveringsordningen hos NSD omfatter:

anonyme, kvantitative data
kvantitative data med personidentifikasjon
koplingsnøkler som skal oppbevares i påvente av oppfølgingsundersøkelser.

Arkivering av meldepliktige data skjer etter melding til personvernombudet. Arkivering av konsesjonsplik-
tige data skal godkjennes av Datatilsynet. Etter at de nødvendige tillatelser til arkivering er innhentet, er

det NSDs driftsavdeling som er ansvarlig for arkiveringen. Arkivering av persondata vil følges opp med
egne databehandleravtaler mellom Universitetet i Bergen og prosjektleder og NSDs driftavdeling.
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Vedlegg IV Eksisterende avtale med NSD

10. GODTGJØRELSE
Godtgjørelsen skal dekke personvernombudets saksbehandling av forsknings- og studentprosjekt, og om-
budets informasjon og veliedningsoppgaver overfor institusjonene og allrnennheten.

Personvernombudsordningen finansieres ut i fra en modell som innebærer en årlig basisavgift som settes i
forhold til antall vitenskape1igeårsverk ved den enkelte institusjon, kombinert med en stykkpris per nye
meldinger som sendes fra hver insfitusjon til NSD. Til grunn for modellen ligger en samlet kostnad på kr.
3.600.000.To tredjedeler av samlet sum skal fordeles mellom institusjonene ut fra antall forskerårsverk, og
en tredjedel ut fra antall nye meldinger. Både basisavgift og stykkpris reguleres deretter årlig i henhold til
lønns- og prisendringer. Totalpris hvert år vil variere med antall nye meldinger. Det vises for øvrig til brev
fra UHR til medlemsinstitusjonene av 6. september 2005 (ref.: 04/107).

	 / -2006 24/2-2006

Universitetet i Bergen Norsk amfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)
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Vedlegg 5
Delegasjon av oppgaver etter internkontrollsystemet for forskningsprosjekter som
omfattes av helseforskningsloven
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UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultetene
Senter for farmasi
Odontologisk klinikk

Referanse Dato

2008/12483-LEA 28.04.2010

Delegasjon av oppgaver etter internkontrollsystemet for forskningsprosjekter
som omfattes av helseforskningsloven

I januar 2009 ble en prosjektgruppe med ansatte fra universitetet og Helse Bergen HF bedt
om å foreslå konkrete rutiner og aktuelle maler for samtykke, avtaler og lignende
(internkontrollsystem) for medisinsk og helsefaglig forskning, i tråd med den nye
helseforskningsloven som trådte i kraft 1. juli 2009. Materiellet skulle kunne brukes av
forskere ved de to institusjonene. Prosjektgruppens forslag til internkontrollsystem har vært
på høring ved universitetet, Helse Bergen HF og Regional etisk komite (REK), samt hos en
rekke aktuelle parter (jf dok 7 i saken). Gruppen har innhentet materiale og erfaringer fra
andre helseforetak og universiteter, men ingen av disse institusjonene hadde gjort
tilsvarende arbeid. Prosjektgruppens rapport og forslag til rutiner og maler ble godkjent av
styringsgruppen 7.1.2010. Internkontrollsystemet er offentliggjort på et felles nettsted:
htt ://forsknin .ihelse.net.

Rutinene utgjør universitetets internkontrollsystem for forskningsprosjekter som omfattes av
helseforskningsloven og som er samarbeidsprosjekter med Helse Bergen HF.
Prosjektgruppen har utarbeidet en plan for å gjøre materialet kjent for målgruppene, og den
felles internettsiden inngår i denne, sammen med tiltak for opplæring av studenter og
forskere, utarbeiding av plakater med informasjon, informasjonsmøter og informasjon i
forbindelse med søknader om og tildeling av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet for
Helse Vest. Det legges opp til en evaluering av internkontrollsystemet i 2011.

Universitetsstyret ble orientert om prosjektet i møte 11. februar 2010 (sak 11/10). Her ble det
også orientert om oppfølging av arbeidet med implementeringen av helseforskningsloven
ved universitetet. Universitetsstyrets vedtak viste til at styret hadde merket seg det etablerte
fullmakts- og internkontrollsystemet utarbeidet i samarbeid med Helse Bergen HF, og styret
uttrykte tilfredshet med opplegget for det videre arbeidet. En del av det videre arbeidet skjer i
regi av prosjektgruppe, den ble oppnevnt 22. februar og ledes av prorektor. Prosjektgruppen
skal blant annet foreslå et internkontrollsystem for forskningsprosjekter som omfattes av
helseforskningsloven og som er rene UiB-prosjekter og samarbeidsprosjekter med andre
institusjoner. Gruppen skal revidere eksisterende rutiner knyttet til personopplysningsloven.

Delegasjon av myndighet
Helseforskningsloven legger det overordende ansvaret for oppfølging av loven og for
forskningsprosjekter som omfattes av loven (og biobanker), på "forskningsansvarlig".
Begrepet er etter lovens § 4 definert som:

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 01/02 Postboks 7800 Musplass 1
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen



side 2 av 3

"institusjon eller annen juridisk person som har det overordnete ansvaret for
forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forutsetninger for å kunne oppfylle den
forskningsansvarliges plikter etter denne loven".

Etter forarbeidene til loven, vil dette typisk være den daglige lederen for virksomheten. I
henhold til universitets- og høyskoleloven § 10-1 (a), 2. setning har rektor "på styrets vegne
det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med
denne", og rektor vil etter dette anses for å være "forskningsansvarlig" ved universitetet.

"Forskningsansvarliges" ansvar og oppgaver utdypes i forskriften til lovens § 3 og det
fremgår blant annet at:

det skal tilrettelegges for at forskning utføres slik at etiske, medisinske, helsefaglige,
vitenskaplige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold ivaretas.
det skal tilrettelegges for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring,
avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekt
det skal tilrettelegges for at forskningsdata behandles forsvarlig
det skal foreligge nødvendig forsikring av forskningsdeltakere
det skal føres internkontroll
det skal pekes ut biobankansvarlig

De tre første kulepunktene vil bli ivaretatt av det nye internkontrollsystemet.

Etter forskriften til helseforskningsloven kan forskningsansvarlig delegere oppgaver til andre,
såfremt disse er kvalifisert til å utføre disse. Det er presisert at forskningsansvarlig ikke kan
delegere bort ansvaret. Noen oppgaver er i loven tildelt direkte til andre, for eksempel
"prosjektleder", jf forskriftens § 5.

I samarbeidsprosjektet mellom universitetet og Helse Bergen HF som nevnt ovenfor, er det i
rutine 301 Roller og ansvar oversikt over roller i internkontrollsystemet og hvilke oppgaver
som tilligger disse etter helseforskningsloven. Dette utdypes og finnes igjen i rutinene som
utgjør internkontrollsystemet.

Rollene og oppgavene utspringer delvis fra det overordnede ansvaret og oppgavene som er
tillagt forskningsansvarlige, og forskningsansvarlig må foreta et delegasjonsvedtak for å
delegere disse oppgavene. Det er ønskelig at de daglige oppgavene i forskningsprosjekter
som omfattes av dette internkontrollsystemet, delegeres i linjen ved universitetet ved de
relevante fakultetene.

På denne bakgrunnen gjøres følgende delegasjonsvedtak:

I henhold til helseforskningsloven § 6, 3. ledd, jf forskrift om organisering av medisinsk og
helsefaglig forskning § 3, delegerer rektor som forskningsansvarlig til dekanene ved
fakultetene og lederne ved Odontologisk klinikk og Senter for farmasi, følgende oppgaver
som omfattes av internkontrollsystemet for samarbeidsprosjekter mellom universitetet og
Helse Bergen HF:

Det skal tilrettelegges og sørges for at internkontrollsystemet følges opp, utarbeides
eventuelle nødvendige skriftlige rutiner og delegasjoner, føre internkontroll og
etterkontroll av forskningsprosjekter som omfattes av det ovennevnte
internkontrollsystemet. Dette innebærer å:

a. sørge for nødvendig opplæring, så som krav til forskning og IKT-sikkerhet
(jf bla regelsamlingen pkt 5.4.
https://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=252)
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godkjenne bruk og utlevering av helse- og personopplysninger til forskning
og inngå nødvendige avtaler om dette (databehandleravtale)
avklare stipendiaters og studenters roller i forskningsprosjekter og inngå
nødvendige skriftlige avtaler når disse deltar i prosjektene
ha oversikt over forskningsprosjektene
utpeke biobankansvarlig
vurdere om prosjektleder har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å lede
forskningsprosjektene
sørge for enighet om hvem som skal være forskningsansvarlig institusjon
og hvem som skal være prosjektleder i samarbeidsprosjektene
sørge for at prosjektleder fra universitetet informerer institusjonene på
likverdig basis
melde fra til rektor om avvik i forskningsprosjektene og sørge for at avvik
rettes opp i.

Dette delegasjonsvedtaket gjelder i utgangspunktet bare helseforskningsprosjekter i
samarbeid med Helse Bergen. Etter at arbeidet i gruppen som nevnt ovenfor er ferdigstilt, vil
det bli vurdert om og i hvilken grad det er nødvendig med nye delegasjonsvedtak i.

internkontrollsystemet vil bli lagt inn i universitetets regelsamling og bli informert om på
universitetets nettsted htt ://www.uib.no/forsknin /ressurser/etikk-i-forsknin / ersonvern

Det bes om at fakultetene informerer alle relevante om rutiner og maler i
internkontrollsystemet og om delegasjonsvedtaket til dekanene.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til Kollegiesekretariatet ved Lene Roska
Aalån lene.aalen kollsek.uib.no).

Med hilsen

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi:
Helse Bergen HF
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Oversikt over godkjente forskningsprosjekt fra REK

Som forskningsansvarlig plikter universitetet etter helseforskningsloven å ha oversikt over
alle helseforskningsprosjekter. Vi arbeider med å forbedre våre rutiner for å ivareta vårt
ansvar som forskningsansvarlig, og skriver til dere fordi vi i den forbindelse ser behov for
forbedringer av SPREK portalen.

Universitetet laget allerede i 2009 et felles internkontrollsystem med Helse Bergen HF for
forskningsprosjekter som omfattes av helseforskningsloven. Universitetet deltok også i en
arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høyskolerådet om samme tema som ferdigstilte
sin rapport 3. mai 2011. I forbindelse med oppfølging av krav om oversikt over egne
forskningsprosjekter var det knyttet forventninger til at SPREK-portalen administrert av REK,
skulle gi institusjonene tilgang til relevant informasjon. Etter vår oppfatning mangler portalen
en del funksjoner for å kunne tilfredsstille behovet for informasjon.

Redegjørelsen for problemstillingen som følger nedenfor, gjøres i samarbeid med Helse
Bergen og det vises til et nokså likelydende brev som nylig er sendt fra Helse Bergen HF.
Universitets- og høyskolerådet er også orientert om saken.

Helseforskingsloven har som målsetting å fremme forskning gjennom klare regler og dermed
legge til rette for en forenklet hverdag for forskerne. Ett av tiltakene er konseptet "en
postkasse", slik at forskerne skal slippe å måtte sende søknad til flere instanser —så langt
det er mulig. Etter helseforskingsloven er postkassen REK, som registrerer alle opplysninger
gjennom SPREK-portalen.

Slik SPREK er i dag, er det ikke mulig for forskingsansvarlig å få fullstendig oversikt over
egne forskingsprosjekter (i tråd med krav til internkontroll) gjennom SPREK. I praksis vil det
innebære at hver forsker må melde forskingsprosjekt (minst) to steder, til tross for at de fleste
opplysningene allerede er registrert i SPREK. Det er lite hensiktsmessig med slik
dobbeltføring, og det er etter vår mening heller ikke i tråd med helseforskingslovens
intensjon. Dersom vi ikke får tilgang til dokumentene i SPREK, vil vi måtte be REK om innsyn
for å sikre oss at vi har full (lovpålagt) oversikt. Dette vil bety unødvendig merarbeid for REK.

For at SPREK skal bli det verktøyet det burde være, må noen tiltak iverksettes:
Universitetet har sett at flere av våre forskningsprosjekter er oppført med feil eller uten
forskingsansvarlig. Dette feltet må vere korrekt, og alle innmeldte prosjekt der
forskingsansvarlig ikke er ført inn korrekt, må rettes.

> Det må være mulig å sortere prosjektene etter feltet for forskingsansvarlig, dvs, at vi
må kunne ta ut en rapport over alle våre prosjekt med tilhørende informasjon. Slik det
er i dag er søk på forskingsansvarlig et fritekstsøk, slik at vi får opp alle prosjekter hvor
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Internett www.uib.no Telefaks
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universitetet er involvert, i stedet for bare prosjekter hvor universitetet er
forskningsansvarlig.
Forskingsansvarlig må få "Mi Side", der vi kan få tilgang til alle dokumenter for våre
prosjekt. Alternativet er at hver forsker må sende alt dobbelt opp, dvs, både til
forskingsansvarlig og REK.
Forskingsansvarlig må få varsling om prosjekt der prosjektleder ikke har sendt
sluttmelding til REK i tide, slik at vi kan følge opp.

Universitetet er informert om at det i et tilleggsdokument til oppdragsdokumentet til de
regionale helseforetakene (RHF), er krav om utviklingsarbeid i tilknyting til kliniske
intervensjonsstudier i SPREK. Disse endringene er en ytterligere utbygging av SPREK som
vil ta tid å få gjort, og som ikke er direkte knyttet til de områdene vi mener SPREK i
utgangspunktet skulle dekke.

Vi ber med dette om at våre behov for oversikt over forskingsprosjekt blir prioritert i videre
arbeid med SPREK på kort sikt.

Vennlig hilsen

Berit Rokne
prorektor

Kopi:
Kunnskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Universitets- og høyskolerådet
NEM
Datatilsynet
Helse BergenHF

Kah Tove Elvbakken
universitetsdirektør
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ANGÅENDE SPØRSMÅL OM OVERSIKT OVER GODKJENTE FORSKNINGSPROSJEKT FRA REK

Vi viser til brev datert 17.10.2011 mottatt i e-post 19.10.2011 fra Lena Roska AaMn. Saken ble behandlet av
sekretariatslederforum for REK i møte 10.11.2011.

Saken gjelder forskningsansvarliges muligheter for å få løpende oversikt over alle forskningsprosjekter som
den har ansvar for. I brevet etterlyses tilpasninger som kan gjøre databasen til et nyttig verktøy også for den
forskningsansvarlige.

Som dere er kjent med har Helse- og omsorgsdepartementet bedt de regionale helseforetakene om å
igangsette et arbeid for å utvikle et forslag til et felles forskningsadministrativt system for alle typer
forskningsprosjekter basert på samme tekniske løsning. Det er lagt til grunn at SPREK skal være grunnlaget
for databasen, med datautveksling med Cristin og bruk av Health Research Classification System. Arbeidet
skal ledes av Helse Sør-Øst RHF, med deltakelse fra Cristin og fra UHR.

Vi har vurdert mulige tilpasninger av prosjektregisteret i saksportalen til REK uavhengig av det kommende
utviklingsarbeidet. Prosjektregisteret vil om kort tid bli forbedret med mulighet for spesifikt søk på registrert
forskningsansvarlig institusjon og/eller prosjektleder. Dette vil komme i tillegg til dagens fritekstsøk, der det
også søkes på navn på institusjon eller forsker uten at disse er registrert som forskningsansvarlig eller
prosj ektleder.

Vi vil også etablere en søkeresultatliste med markering av hvilke prosjekter som har sendt inn sluttmelding.
Det vil etter dette bli mulig å søke på avsluttede prosjekter med en gitt institusjon som forskningsansvarlig
og få opp en liste som viser hvilke av disse prosjektene som ikke har sendt inn sluttmelding. Denne
funksjonen vil gi forskningsansvarlig anledning til å følge opp prosjekter, med tanke på varsling av egne
medarbeidere for sluttmelding.

I den nåværende situasjonen vil prosjektregisteret være avhengig av manuelt innlagt informasjon om
forskningsansvarlig. Denne informasjonen legges i utgangspunktet inn av prosjektleder. Vi mener at
forskningsansvarlig institusjon må ha hovedansvaret for at prosjektledere oppfører korrekt og godkjent
institusjonsnavn. Ved mottak i REK vil våre saksbehandlere likevel korrigere åpenbare feil, f eks hvis
prosjektleder har oppgitt seg selv som forskningsansvarlig.

Det enkelte REK-sekretariat vil kunne gi veiledning i differensiert bruk av prosjektregisteret, slik at bruk av
registeret kan bidra til å gi bedre oversikt for forskningsansvarlig institusjon.

Besøksadresse: T Telefon: 77646140 All korrespondanse som inngår i Kindly address all
ANN-bygget Universitetet i E- post: saksbehandlingen, bes correspondence to REK, not to

Tromsø 9037 Tromsø f rki ik .n adressert til REK, ikke til individual staff
Web: enkeltpersoner



Vi håper at vi med dette har kunnet imøtekomme de viktigste behovene for oversikt og kontroll
for forskningsansvarlige institusjoner.

Med vennlig hilsen
for sekretariatslederforum for REK

Ingunn Ytrehus
seniorrådgiver

Kopi til: Lene.AAlen@adm.ui .no



2.2 Overordnede rammer for helseforskning og behandling av personopplysninger i
forsknin ved universitetet i Ber en

Internkontrolls stem for helseforsknin o behandlin av ersono 1 snin er ved UiB

Utkast til Mål og strategidokument for helsefaglig forskning og for behandling av
personopplysninger i forskning

INNLEDNING

MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING
Virksomhet som utføres med vitenskapeligmetodikk for å skaffetil veieny kunnskap om
helse ogsykdom.

Medisinsk og helsefaglig forskning skal planlegges, gjennomføres og rapporteres på en slik måte at
etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas, og slik at
faglig forsvarlig standard overholdes.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FORSKNING
Forskeres, studenters ogandres bruk av personopplysningersom er grunnet i forskning.
Personopplysninger definert i personopplysningsloven§ 2 nr 1.Med personopplysninger
menes opplysningerogvurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en
enkeltperson.

Behandling av personopplysninger utført som et ledd i forskning skal kun skje som et nødvendig ledd i
forskning, formidling eller undervisning.

Universitetet skal ikke bruke personopplysninger i forskning i større utstrekning enn hva som er
forskningsetisk forsvarlig. For de enkelte registrerte så vel som for samfunnet som sådan, skal
universitetets behandling av personopplysninger utgjøre et så lite inngrep ovenfor enkeltmenneskers
personverninteresser som praktisk, teknisk og økonomisk mulig.

I all sin forskningsvirksomhet skal universitetets ansatte og studenter etterleve følgende retningslinjer:

HOVEDPRINSIPPER

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 prosj ektet, skal
makuleres ogieller 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
universitetet og samarbeidspartner(e). Ved prosjekter av lengre varighet bør avtaler gjennomgås årlig
med tanke på nødvendige endringer eller tillegg.

INTERNKONTROLL
- handler om å arbeide systematisk for at universitetet opptrer i samsvar med de lover og forskrifter

som gjelder for virksomheten.
- er verktøyet for en forsvarlig gjennomføring av helseforskning og for å oppfylle kravene i
personopplysningsloven.

Internkontroll
Universitetet skal ha et kvalitetssystem for overholdelse av lovverk som er relevant for UiBs
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.

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.

Universitetet har inngått avtale med Norsk samfunnsviteskapelig datatjeneste (NSD) som
personvernombud for UiB. Universitetets løpende oversikt over behandling av personopplysninger
som ledd i forskning, ivaretas av NSDs internportal. Universitetet kan følge prosjektene fra
begynnelse til slutt, via endringer, utvidelser og forlengelser, til hva som skjer med datamaterialet ved
prosjektets slutt. Det kan også hentes ut informasjon om hvordan og hvilke personopplysninger som
behandles, hvem som behandler opplysningene, hjemmelsgrunnlag, personvernombudets vurdering og
anbefaling og konsesjon fra Datatilsynet. Portalen kan brukes ved stikkprøvekontroll på
forskningsprosjekt og som hjelpemiddel når Datatilsynet gjennomfører etterkontroll i form av
brevkontroll eller stedlig tilsyn.

ANSVARSFORHOLD

Rektor
har et overordnet ansvar ved universitetet for overholdelse av helseforskningsloven og
personopplysningsloven med forskrifter og for allokering av nødvendige ressurser til kvalitets- og
kvalitetsforbedringsarbeid.

Rektor kan delegere oppgaver til universitetsdirektøren som kan videredelegere oppgaver til
fakultetsnivå. Den enkelte fakultetsleder kan delegere oppgaver videre til instituttnivå. Rektor fatter



vedtak om delegasjoner knyttet til oppfyllelse av helseforskningsloven og personopplysningsloven.
Dette fremgår av vedlegg til det felles internkontrollsystemet for medisinsk og helsefaglig forskning.

Rektor skal legge til rette for åpenhet rundt universitetets forskning.

Den enkelte dekan, og direktør ved museum eller senter underlagt universitetsstyret
har et overordnet ansvar for kvalitet og overholdelse av regelverk i sin enhet, samt for nødvendige
kvalitetsforbedringer.

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

Universitetsdirektøren
har administrativt ansvar for etablering og vedlikehold av universitetets kvalitetssystem for medisinsk
og helsefaglig forskning samt for behandling av personopplysninger, og er dokumentstyringsansvarlig
for dokumentene i kvalitetssystemet.

IT- direktøren
har ansvar for drift av universitetets datasystemer og for vedlikehold av de rutiner som er tilknyttet
datasystemene. '

Internrevisjon
Det skal gjennomføres jevnlig intern revisjon etter universitetets Retningslinje for internrevisjon.

Alle ansatte og studenter ved universitetet
har ansvar for kvaliteten av sitt eget arbeid, og for å melde behov for opplæring og
kompetansebygging til sin nærmeste leder. Det skal foreligge skriftlige rutiner for ansvar og oppgaver
som stiller lovpålagte krav til kvalifikasjoner, så som prosjektleder og ansvarshavende for biobank.

' Jf Overordnetsikkerhetspolitikkved UiB



VEDL.SAK NR.:

-MØTE Qdoll

Lagring og beskyttelse av sensitive data

IT-avdelingen

10. mai 2010

1 Innledning

Dette notat er en anbefaling av teknisk løsning som tilfredsstiller krav til beskyt-
telse av sensitive data. Løsningen er allerede i produksjon for Uni Helse og vil
etter vår vurdering kunne implementeres i større skala for hele UiB. Dette no-
tat diskuterer ikke administrasjonen av tilganger eller hvordan en filstruktur
for hele UiB skal organiseres. Det anses som utenfor IT-avdelingen sitt ansvar.
IT-avdelingens ansvar er å sørge for at den tekniske løsningen tilfredsstiller de
tekniske krav til beskyttelse av sensitive data som lagres.

2 Foreslått løsning

IT-avdelingen foreslår følgende løsning.

Filserver og tilgangskontroll

Filserver (server på figuren) plasseres i et eget nettverkssegment. Det settes opp
en brannmur mot server som tillater systemtjenester som for eksempel backup
og i tillegg har kontroll på hvilke klienter (brukere) som skal ha tilgang til
filområdene.

Filområdene på server settes opp med tilgang kun for de brukerne som er
godkjent. Tilgangen kan differensieres pr katalog, og det er mulig å differen-
siere nivå på tilgang (lese, skrive, endre). Det er og mulig å ha et område for
anonymiserte data, og et annet for kobling mellom data og person. Disse områ-
dene kan ha forskjellige tilgangsregler. Det kan slås på logging slik at all aksess
til filer logges. Denne loggen kan regelmessig speiles over til en annen maskin.

Bakcup og sikring av data

Backup av data tas med backuprobot på 2 lokasjoner (Allègaten 36 og Bb-
bygget). Data som legges på backup kan krypteres slik at de ikke kan leses
uten å kobles mot krypteringsnøkkel som ligger på filserver. Dette for å sikre at
systempersonell ikke skal få tilgang til data fra backup medie.

1
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Figur 1: Skisse foreslått løsning

Gjennomføring og administrasjon

Det er mulig å sette opp en slik løsning pr prosjekt, men den vil sannsynligvis
ikke skalere godt. Det bør derfor vurderes om det er tilstrekkelig å ha en slik
server for UiB med en eller flere kataloger pr prosjekt. Administrasjonen av
dette må og avklares. IT-avdelingen vil fysisk legge inn tilgangskontroller på
brannmur og i katalogstrukturen. For at en slik løsning skal fungere kan det
ikke være for mange godkjennere. Hvem og hvordan godkjenning av tilgang skal
administreres må diskuteres.
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