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Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 
EU har vedtatt ny personvernsforordning GDPR (General Data Protection Regulation) som trer i kraft 25. 

mai 2018. Forordningen gir et felles europeisk regelverk for personvern og skal styrke europeiske borgeres 

personvern. I Norge vil forordningen tre i kraft tidligst 1. juli 2018. Mye av ny lov er en videreføring av 

dagens personopplysningslov. 

 

En ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) ble satt i kraft 1. mai 2017. Den 

nye loven skal styrke det forskningsetiske arbeidet i norsk forskning gjennom lovfesting av forskeres og 

forskningsinstitusjoners ansvar. Forskningsinstitusjonene skal legge til rette for at forskere enkelt kan følge 

god vitenskapelig praksis. Den enkelte forsker skal fortsatt ha et selvstendig ansvar for å følge anerkjente 

forskningsetiske normer i alle ledd av forskningsprosessen. 

 

De viktigste problemstillingene:  

På UiO er det startet et prosjekt for innføring av det nye personvernregelverket. Prosjektet skal utrede 

konsekvensene av ny personvernforordning for UiOs behandling av personopplysninger og foreslå endringer 

slik at det sikres at behandlingene er i tråd med det nye regelverket. UiO er en stor organisasjon som 

behandler personopplysninger på mange områder, fra personal- og studieadministrasjon til forskning. 

 

I den nye forordningen bortfaller melde- og konsesjonsplikten og erstattes med nye plikter til dokumentasjon 

og konsekvensvurderinger, det vil si at man går bort fra et system med forhåndskontroll og over til en 

ordning med vekt på den behandlingsansvarliges ansvar. UiO vil få ett personvernombud med overordnet 

ansvar for personvernkonsekvensvurderingene innen både forskning, utdanning og de administrative 

systemene. Dette er en utvidelse av dagens personvernombudsordning ved UiO. 

 

For å følge opp arbeidet med den nye personvernforordningen skal fakultetet nedsette en gruppe med ansvar 

for oppfølging innen ulike områder. Gruppen vil ledes av assisterende fakultetsdirektør Mona Bratlie. 

 

For å vurdere hvordan UiO best kan ivareta kravene i den nye forskningsetikkloven, ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe i regi av Forum for forskningsdekaner. Arbeidsgruppen har kartlagt det forskningsetiske 

arbeidet ved UiO og leverte en rapport 5. mai 2017. Som en videre oppfølging av det forskningsetiske 

arbeidet foreslo arbeidsgruppen 9 tiltak på fakultetsnivå og 5 tiltak på sentralt nivå som ble vedtatt av 

universitetsstyret 20. juni 2017. 

 

Personvern er en viktig del av forskningsetikken, og det å følge opp den nye personvernforordningen vil også 

være en sentral del av oppfølgingen av den nye forskningsetikkloven. 

 

Vedtaksforslag: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Utdypende informasjon om arbeidet med GDPR og forskningsetikk. 
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Utdypende informasjon om arbeidet med GDPR og forskningsetikk. 

Personvern handler om å bestemme over egne personopplysninger, retten til et privatliv og plikten til at lagrede 

personopplysninger til enhver tid skal ha tilstrekkelig kvalitet. EU har vedtatt ny personvernsforordning GDPR 

(General Data Protection Regulation) som trer i kraft 25. mai 2018. Forordningen gir et felles europeisk regelverk 

for personvern og skal styrke europeiske borgeres personvern. Forordningen skal også styrke tilliten til digitale 

tjenester og samtidig gjøre det lettere å utveksle personopplysninger over landegrenser. I Norge vil forordningen 

tre i kraft tidligst 1. juli 2018. Dette kommer av at loven ikke kan tre i kraft før forordningen er innlemmet i EØS-

avtalen gjennom en beslutning i EØS-komiteen. Stortinget vedtok den nye personopplysningsloven i første 

behandling 22. mai 2018. Stortinget ga samme dato samtykke til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. Mye 

av ny lov er en videreføring av dagens personopplysningslov. 

På UiO er det startet et prosjekt for innføring av det nye personvernregelverket. Prosjektet skal utrede 

konsekvensene av ny personvernforordning for UiOs behandling av personopplysninger, herunder pålagte krav og 

behov, og foreslå endringer slik at det sikres at behandlingene er i tråd med det nye regelverket. UiO er en stor 

organisasjon som behandler personopplysninger på mange områder, fra personal- og studieadministrasjon til 

forskning. 

I den nye forordningen bortfaller melde- og konsesjonsplikten og erstattes med nye plikter til dokumentasjon og 

konsekvensvurderinger samt forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndigheten, det vil si at man går bort fra et system 

med forhåndskontroll og over til en ordning med vekt på den behandlingsansvarliges ansvar. Det innføres videre en 

plikt til å ha personvernombud. Ansvaret for å utføre en personvernkonsekvensvurdering, og med det vurdere om 

vi kan gjennomføre en aktuell behandling av personopplysninger, vil ligge på Universitetet i Oslo som 

behandlingsansvarlig. UiO skal ha ett ombud som får et overordnet ansvar for personvernkonsekvensvurderingene 

innen både forskning, utdanning og de administrative systemene. Dette er en utvidelse av dagens 

personvernombudsordning ved UiO. 

Personvernombudsrollen for forskning på UiO utøves i dag av Norsk senter for forskningsdata (NSD), og medisinsk 

eller helsefaglig forskning blir tilrådd (forhåndsgodkjent) av REK Sør-Øst. UiO vil inngå avtale med NSD og REK om at 

de vurderer alle forskningsprosjekter på tilnærmet lik linje som i dag, men at de kommer med en anbefaling som 

UiO legger til grunn for en avgjørelse. Blant annet er det ikke mulig for REK å gjøre en forskningsetisk vurdering av 

et helseforskningsprosjekt uten å samtidig vurdere behandlingen av personopplysninger. Dette betyr at det i 

praksis ikke blir vesentlige endringer for våre forskere.  

UiO antar at allerede gitte konsesjoner og hjemler vil gjelde selv om konsesjon bortfaller, og selv om departementet 

ikke har angitt noen overgangsregler. Andre UH-organisasjoner og Datatilsynet legger seg på samme linje. 

I løpet av 2018 vil UiO få på plass et Kvalitetssystem for forskning som blir en utvidelse av dagens Kvalitetssystem 

for medisinsk og helsefaglig forskning. 

For å følge opp arbeidet med den nye personvernforordningen skal fakultetet nedsette en gruppe med ansvar for 

oppfølging innen ulike områder. Gruppen vil ledes av assisterende fakultetsdirektør Mona Bratlie.  

Forskningsetikk 

Forskningsetikk omhandler god forskningsskikk, relasjonen forskere imellom og forholdet mellom forskere og andre 

mennesker. I tillegg inkluder forskningsetikk krav knyttet til forskerens samfunnsansvar. En ny lov om organisering 

av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) ble satt i kraft 1. mai 2017. Den nye loven skal styrke det 

forskningsetiske arbeidet i norsk forskning gjennom lovfesting av forskeres og forskningsinstitusjoners ansvar. 

Forskningsinstitusjonene skal legge til rette for at forskere enkelt kan følge god vitenskapelig praksis, og ha et 

system som kan bidra til å avsløre uredelighet. Den enkelte forsker skal fortsatt ha et selvstendig ansvar for å følge 

anerkjente forskningsetiske normer i alle ledd av forskningsprosessen.  



 3 

 

For å vurdere hvordan UiO best kan ivareta kravene i den nye loven, ble det nedsatt en arbeidsgruppe i regi av 

Forum for forskningsdekaner. Arbeidsgruppen har kartlagt det forskningsetiske arbeidet ved UiO og leverte en 

rapport 5. mai 2017. Som en videre oppfølging av det forskningsetiske arbeidet foreslo arbeidsgruppen 9 tiltak på 

fakultetsnivå og 5 tiltak på sentralt nivå som ble vedtatt av universitetsstyret 20. juni 2017. 

Tiltakene på fakultetsnivå er som følger (noe forkortet): 

Tiltak 1: 

Gjennomgå opplæringsprogrammer innen forskningsetikk for å sikre at disse er i henhold til lovens krav. 

Tiltak 2: 

Utarbeide opplæringstilbud i forskningsetikk som er rolletilpasset og som bør benyttes ved tilsetting eller overgang 

til ny stilling. 

Tiltak 3: 

Gjennomføre faste seminarer om forskningsetikk. 

Tiltak 4: 

Holde løpende oversikt over alle forskningsprosjekter ved den enkelte enhet. 

Tiltak 5: 

Vurdere behovet for rutiner og utvalg som kan gi faglig tilpassede forhåndsvurderinger av forskningsprosjekter som 

reiser særlige forskningsetiske spørsmål. 

Tiltak 6: 

Ha som målsetting å øke gjennomføringen av Universitets Open Access politikk. 

Tiltak 7: 

Sikre at eierskap til data og reglene for sikker datahåndtering er kjent og etterlevd, og at det benyttes et godkjent 

system for lagring av all forskning med sensitive personopplysninger (f.eks. TSD). 

Tiltak 8: 

Utarbeide rutiner som sikrer at forskere fra andre utdanningsinstitusjoner, nasjonalt og internasjonalt som ansettes 

eller deltar i prosjekter ved UiO, får god kunnskap om UiOs forskningsetikk. 

Tiltak 9: 

Utarbeide rutiner for styrking av godkjenning av sidegjøremål og sørge for at forsker er kjent med kravet om 

innrapportering.  

Tiltak 2, 4, 6, 8 og 9 har etter innspill fra fakultetene blitt fulgt opp på sentralt nivå. Blant annet har Det 

humanistiske fakultet utviklet et modulbasert e-læringstilbud for hele UiO og dette skal opp til behandling i Forum 

for forskningsdekaner og rektoratet. Universitetet har også fra høsten 2017 tatt i bruk en egenutviklet nettportal, 

HELSEFORSK, for å følge Helseforskningslovens krav om løpende oversikt over prosjekter innen medisinsk og 

helsefaglig forskning. Med den nye personvernforordningen er UiO også pålagt å ha oversikt over all behandling av 

personopplysninger. HELSEFORSK vil derfor bli videreutviklet til å kunne føre oversikt over alle forskningsprosjekter 

ved UiO.  

Fakultetet har flere kurs for studenter og stipendiater hvor forskningsetikk inngår, bl.a. det obligatoriske kurset 

MNSES9100 for doktorgradsstudenter. Kursene vil gjennomgås for å sikre at de er i henhold til kravene i den nye 

forskningsetikkloven (tiltak 1). Fakultetet har også utviklet en seminarserie for ph.d.-veiledere der bl.a. 

forskningsetikk, likestilling og karriereveiledning er viktig tema. De fleste fast vitenskapelig ansatte ved fakultetet 

veileder stipendiater og dette seminaret vil derfor nå ut til mange (tiltak 3).  
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Fakultetet har sett at det er behov for et utvalg som kan gi forhåndsvurderinger av forskningsprosjekter og har i 

enkelte tilfeller benyttet seg av komitéen ved Psykologisk institutt. Dette gjelder spesielt prosjekter som oppfattes 

som helseforskningsprosjekter, men som ikke omfattes av Helseforskningsloven. MN-fakultetet har bedt om at UiO 

sentralt utreder hvorvidt et slikt utvalg burde være på sentralt nivå og dekke hele universitetet (tiltak 5).  

Fakultetet har også startet arbeidet med å informere forskere og forskningsadministrativt ansatte om de nye 

nasjonale retningslinjene for åpne forskningsdata og kravene om datahåndteringsplaner (DMP) satt av eksterne 

finansiører. Arbeidet med å utforme en DMP vil sikre at forskere i eksternt finansierte prosjekter får kjennskap til og 

etterlever reglene for sikker datahåndtering (tiltak 7). Fakultetet må samtidig sikre at informasjonen også når ut til 

de forskerne som ikke har ekstern finansiering. Videre er fakultetet godt i gang med å øke antallet vitenskapelige 

publikasjoner som er åpent tilgjengelige (tiltak 6). 

Personvern er en viktig del av forskningsetikken, og det å følge opp den nye personvernforordningen vil også være 

en sentral del av oppfølgingen av den nye forskningsetikkloven.  


