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Hva er sensitive forskningsdata?

Forskningsdata:
[A]lle registreringer, nedtegnelser og rapporteringer som genereres eller oppstår underveis i 
forskning og som anses for å være vitenskapelig interessante/ha vitenskapelig potensiale. 
Formen på disse kan inkludere, men ikke begrenses til tall, tekster, kildekoder, bilder, film og 
lyder.
Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT §2 (2021)

Sensitive forskningsdata er data som trenger beskyttelse av juridiske, 
sikkerhetsmessige eller etiske grunner 

• Persondata – Særlige kategorier og andre typer sensitive informasjon om individer

https://uit.no/regelverk/sentraleregler#v-pills-742423


Særlige kategorier data (GDPR Art.9)
- Ble i den forrige personopplysningsloven kalt for sensitive data

• Rasemessig eller etnisk bakgrunn, 
• Politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
• Helseforhold
• Seksuelle forhold
• Medlemskap i fagforeninger.
• Genetiske og biometriske data
• (Personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser (Art.10))



Hva er sensitive forskningsdata?

Forskningsdata:
[A]lle registreringer, nedtegnelser og rapporteringer som genereres eller oppstår underveis i 
forskning og som anses for å være vitenskapelig interessante/ha vitenskapelig potensiale. 
Formen på disse kan inkludere, men ikke begrenses til tall, tekster, kildekoder, bilder, film og 
lyder.
Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT §2 (2021)

Sensitive forskningsdata er data som trenger beskyttelse av juridiske, 
sikkerhetsmessige eller etiske grunner 

• Persondata – Særlige kategorier og andre typer sensitive informasjon om individer
• Data om grupper 
• Økologiske data – f.eks lokasjonsdata om sårbare arter 
• Kommersiell interesse
• Potensielt misbruk av informasjon til uetiske formål
• Forskning som setter forskeren selv i fare

https://uit.no/regelverk/sentraleregler#v-pills-742423


Forskere har en lovfestet aktsomhetsplikt som skal "sikre at all forskning skjer i henhold til 
anerkjente forskningsetiske normer" (Forskningsetikkloven §4)

Ansvaret for data som krever beskyttelse 

Institusjonene har et lovfestet ansvar for å "sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til 
anerkjente forskningsetiske normer" (Forskningsetikkloven §5)



Ansvaret for data som krever beskyttelse 
Ansatte ved UiT har ansvar for at forskningsdata blir håndtert i henhold til beste 
praksis, institusjonelle krav, lover og forskningsetiske retningslinjer. 

Dette krever av forskeren:
• Kunnskap om forskningsetiske forpliktelser ovenfor:

o forskerfellesskapet 
o individer og grupper 
o oppdragsgivere/samarbeidspartnere 
o samfunnet, samt natur og miljøet generelt.

• Identifisering av aktuelle forskningsetiske spørsmål gjennom prosjektperioden.
• God håndtering av interessenter og berørte parter før, gjennom og etter 

prosjektperioden.



Livssyklusen til forskningsdata

• Planlegging
• Tydelig rolle- og ansvarsfordeling
• God kommunikasjon
• Opplæring



Planleggingsfasen

Forskningsspørsmål
Skrive DHP

• Oversikt over mengde og type data - Vurdere 
utvalg/populasjon

• Relevante lover og retningslinjer
• Etisk refleksjon eller konsekvensutredning 

(DPIA)
• Melde prosjektet til NSD dersom persondata
• Forhåndsgodkjenning av REK dersom 

helsedata
• Avklare roller, rettigheter og ansvar
• Datahåndteringsplan



Aktuelle lovverk, retningslinjer og rutiner
Retningslinjer ved UiT
• Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av 

forskningsdata ved UiT §2 (2021)
• UiT – retningslinjer for behandling av 

personopplysninger i forskningsprosjekt.
• Ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og 

personvern
• Retningslinjer om handsaming av forskingsetiske 

spørsmål ved UiT Noregs arktiske universitet
• Reglement om sikring og forvaltning av 

arbeidsresultater ved UiT
• Etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne 

virksomheter
• Etiske retningslinjer for samisk helseforskning
• Rutiner for helseforskning 

Lovverk
• Lov om organisering av forskningsetisk arbeid 

(forskningsetikkloven)
• Personopplysningsloven og personvernforordninga 

(GDPR)
• Helseforskningsloven
• Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser
• Åndsverksloven
• Lov om nasjonal sikkerhet

Ressurser
• Forskningsetisk bibliotek
• NSDs Oppslagsverk for personvern i forskning  
• Datatilsynet: Personvern og forskning

https://uit.no/regelverk/sentraleregler#v-pills-742423
https://uit.no/Content/755221/cache=1637158889000/Retningslinjer+for+behandling+av+personopplysningar+i+forskings-+og+studentprosjekt+ved+UiT+(oppdatert+300921).pdf
https://uit.no/om/informasjonssikkerhet#kapittel_625190
https://uit.no/Content/561144/cache=20180702104342/UiT_Etikk_Retningslinjer_Vedtekne_180129.pdf
https://uit.no/Content/778149/cache=1656066057000/IPR%20reglement%2022%20juni%202022.pdf
https://uit.no/regelverk/sentraleregler#innhold_694603
https://uit.no/forskningsrutiner/helsefak
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/om-personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/
https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/helseforskningsloven/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-04-27-645
https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1961-05-12-2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-24
https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/
https://www.nsd.no/personverntjenester/oppslagsverk-for-personvern-i-forskning/hvordan-gjennomfore-et-prosjekt-uten-a-behandle-personopplysninger
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/forskning-helse-og-velferd/helse-og-forskningsprosjekter/


Relevante grupper, råd og komiteer på UiT

Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern (IT-
avdelingen)

UiTs forum for informasjonssikkerhet og personvern

Forskningsetisk utvalg

Fungerende personvernombud: Sølvi Brendeford Anderssen

https://uit.no/om/informasjonssikkerhet#v-pills-639899
https://uit.no/forskning/etikk/art?p_document_id=718192


Nasjonale etiske komiteer

• Generelle forskningsetiske retningslinjer

• Samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

• Medisin og helsefag (NEM)

• Naturvitenskap og teknologi (NENT)

• Veiledning for forskning på menneskelige 
levninger

• Veileder for internett-forskning

https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/generelle/
https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/hum-sam/
https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/med-helse/
https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/nat-tek/
https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/menneskelige-levninger/forskningsetisk-veileder-for-forskning-pa-menneskelige-levninger/
https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/hum-sam/forskningsetisk-veileder-for-internettforskning/


Etisk egenvurdering (self-assessment)
Gjennom systematisk etisk refleksjon kan forskeren identifisere, reflektere over 
og håndtere vanskelige etiske utfordringer i forskningen 

• Problemet defineres
• Vurder handlingsalternativer
• Vurder utvalget av deltagere
• Vurder databehovet 
• Innspill på verdier og hensyn som berøres i alternativene
• Ta stilling til hvilke hensyn er viktigst
• Strategier for å minimere risiko
• Involvere deltakerne?



CARE Principles for Indigenous Data Governance
Etiske retningslinjer for urfolksdata.

https://www.gida-global.org

https://www.gida-global.org/




• Individer ute av stand til å gi samtykke
• Økonomisk vanskeligstilte
• Individer mottagelig for tvang eller utilbørlig 

innflytelse
• Etniske minoriteter

Stiller strengere krav til forskningen: 

• Utvalg, rekruttering og førstegangskontakt
• Vurderinger av samtykkekompetanse og frivillighet
• Taushetsplikt og konfidensialitet
• Oppfølging underveis og etterpå

Assymmetri i maktforhold
mellom forsker og deltaker

Artikkel om sårbare grupper i Forskningsetisk bibliotek

https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/bestemte-grupper/sarbare-grupper/


Forhåndsgodkjenninger 
- hva er praksis ved UiT?

• Persondata – meldes til Sikt (NSD)
• Helsedata – Godkjenning av De regionale komiteene for medisinsk 

og helsefaglig forskningsetikk (REK) 
• Etisk vurdering…

Komiteer ved UiT 
• Forskningsetisk komité ved Institutt for psykologi (IPS)
• Etisk utvalg ved HSL-fakultetet

https://www.nsd.no/personverntjenester/fylle-ut-meldeskjema-for-personopplysninger/
https://rekportalen.no/#hjem/home
https://en.uit.no/research/ethics/art?p_document_id=723912#modal_763332


Helsedata: forhåndsgodkjenning av REK nord

• Gjelder alle prosjekt som omfattes av 
Helseforskningsloven 

• Skal gjøres av prosjektleder

• Skal vedlegges prosjektprotokoll

Hvis du er usikker på om prosjektet må 
forhåndsgodkjennes av REK, kan du sende 
inn en fremleggingsvurdering

https://rekportalen.no/#call/201/details


Helsedata om samisk befolkning
Etiske retningslinjer for samisk helseforskning skal styrke 
samers kollektive rettigheter som urfolk i forskningsprosjekter.

Ved samisk helseforskning skal det foreligge et samisk, 
kollektivt samtykke.

Myndigheten til å gi et slikt samtykke er delegert av 
sametingsrådet til en sakkyndig komité.

Gjelder forskningsspørsmål
• om samer som gruppe 
• i kommuner/regioner hvor samer er i flertall eller 

utgjør en betydelig andel av befolkningen.
• der samisk språk, kultur, tradisjon og/eller historie 

inngår.

Søknadskjema for samisk, kollektivt samtykke 

https://uit.no/regelverk#v-pills-669612
https://sametinget.no/barnevern-helse-og-sosial/etiske-retningslinjer-for-samisk-helseforskning-og-kollektiv-samtykke/sakkyndig-etisk-komite-for-samisk-helseforskning/


Persondata: melde prosjekt til 
Sikt Personverntjenester (tidl. NSD)

Meldeplikt:

• Alle prosjekter som behandler personopplysninger skal meldes til 
Sikt.

• Skjema sendes minst 30 dager før datainnsamlingen starter. 

• Sikt vurderer hvorvidt prosjektet behandler personopplysninger 
på en lovlig måte og gir tilbakemelding.

• Tilbakemeldingen fra Sikt er din dokumentasjon på at prosjektet 
behandler personopplysninger på en lovlig måte

• Sikt gjør ikke etiske vurderinger utover personvernhensyn

• Lær mer om meldeskjemaet hos Sikt

Sikts personvernstjenester:

• Avtale med UiT om å tilby 
personverntjenester i forskning. 

• Registrering av prosjekter m.t.p. 
internkontroll. Sikt utfører forhånds-
og etterkontroll av prosjektene.

• Rådgivingstjenester

• Tilbyr arkivering av data om 
mennesker og samfunn som ikke kan 
deles åpent.

• Oppslagsverk for personvern i 
forskning

https://www.nsd.no/personverntjenester/fylle-ut-meldeskjema-for-personopplysninger/
https://www.nsd.no/personverntjenester/oppslagsverk-for-personvern-i-forskning/hvordan-gjennomfore-et-prosjekt-uten-a-behandle-personopplysninger


Personopplysninger 

Alle opplysninger eller vurderinger som direkte eller 
indirekte kan knyttes til enkeltpersoner. 

All behandling av personopplysninger reguleres av 
Personopplysningloven og EUs personvernforordning
(GDPR; General Data Protection Regulation)

Anonymiserte opplysninger regnes ikke som 
personopplysninger og omfattes dermed ikke av 
personvernforordningen. Hvordan gjennomføre et prosjekt 
uten å behandle persondata.

Persondata er ikke nødvendigvis sensitive, men 
Personopplysningsloven må følges uansett.

Direkte identifikatorer: 
Navn, personnummer, foto, 
biometrikk (fingeravtrykk, 
stemme)

Indirekte identifikatorer: 
Informasjon som i kombinasjon 
muliggjør identifikasjon. 
Bosted, alder, yrke. Husk, de 
ulike bitene kan komme fra 
forskjellige kilder.

Les mer hos Datatilsynet

https://www.nsd.no/personverntjenester/oppslagsverk-for-personvern-i-forskning/hvordan-gjennomfore-et-prosjekt-uten-a-behandle-personopplysninger
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/


Behandlingsgrunnlag
Det å behandle personopplysninger innebæ rer å samle inn, registrere, oppbevare
og eventuelt sammenstille og utlevere personopplysninger.

All behandling av persondata må ha et behandlingsgrunnlag (artikkel 6 nr. 1 i GDPR)

De mest aktuelle behandlingsgrunnlagene for forskning er:
• Samtykke  (6.1.a), 
• Oppgave i allmennhetens interesse (6.1.e)

Sikt (NSD) anbefaler først og fremst samtykke som behandlingsgrunnlag.

Dersom allmennhetens interesse benyttes som grunnlag, må databehandlingen ansees 
som nødvendig for å utføre en oppgave som er i allmennhetens interesse, 
eller nødvendig for et formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning. 

Hovedregelen er at det ikke er lov å behandle sæ rlige kategorier av 
personopplysninger m.m. ett av unntakene i artikkel 9 er oppfylt.

Les mer om behandlingsgrunnlag hos Sikt 

https://www.nsd.no/personverntjenester/oppslagsverk-for-personvern-i-forskning/samtykke-og-andre-behandlingsgrunnlag


Vurdering av personvernkonsekvenser
Data Processing Impact Assessment (DPIA)

Personopplysningsloven (Art.35) krever DPIA ved:
o særlige kategorier data 
o sårbare grupper 
o overføring data utenfor EU 
o bruk av ny teknologi 
o særlig kompleks eller omfattende 

datainnsamling (tid, geografisk 
utstrekning eller størrelse). 

o Ved høy risiko skal  foreta 
en forhåndskonsultasjon med Datatilsynet

Systematisk beskrivelse av behandling, formål, risiko og tiltak for å minimere 
risiko. Må vurdere om behandlingen er nødvendig og står i rimelig forhold til 
formålet.

Datatilsynet har en ve ile d n ing og s je kklis t e  for hvordan en DPIA kan gjennomføres.   

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/


Datahåndteringsplan (DHP)

Prosjekt som skal meldes til Sikt (NSD)?
Vi anbefaler at du bruker deres mal:
https://www.nsd.no/lag-en-
datahandteringsplan/

Prosjekt som er finansiert av EU? 
Bruk malen som ligger i DMPOnline
https://dmponline.dcc.ac.uk/

Alle andre prosjekter: Bruk UiTs mal: 
https://uit.no/forskning/forskningsdata

Krav i h.h.t. UiTs Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata

Hjelp og ressurser:

• Veileder som angir minstekravene en datahåndteringsplan 
bør oppfylle

• Forskningsdataportalen ved UiT
• UiTs kursrekke om forskningsdatahåndtering.
• Kontakt UB på researchdata@hjelp.uit.no for å få hjelp til 

utfylling.

https://www.nsd.no/lag-en-datahandteringsplan/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://uit.no/forskning/forskningsdata
https://uit.no/Content/741987/cache=1629791251000/Prinsipper+og+retningslinjer+for+forvaltning+av+forskningsdata+UiT_oppdatert100221.pdf
https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/
https://uit.no/forskning/forskningsdata/art?p_document_id=721539#modal_724372
https://site.uit.no/rdmtraining/
mailto:researchdata@hjelp.uit.no


Samarbeid om databehandling

• Avklar roller, rettigheter og ansvar.

• Etabler en felles forståelse hvordan databehandlingen skal foregå på 

prosjektet og etabler rutiner som alle skal følge. 

• Vurder eventuelle kostnader til databehandling og lagring.

• GDPR gjelder kun for EU/EØS. For overføring ut av Europa trenger man et 

eget overføringsgrunnlag.

• Når databehandling skal utføres av eksterne, bruk databehandleravtale  -

Maler for avtaleverk  

https://uit.no/om/informasjonssikkerhet#innhold_675422


Start med en felles oversikt over datamaterialet som skal 
samles

Digital data handling within
Artful Dementia Research Lab

• Hvem skal ha tilgang
• Hvor skal data lagres

https://zenodo.org/record/5565094


Den aktive fasen

Dokumentere

LagreInnsamling

Analysere

• Klassifisering av filer
• Sikker lagring
• Informasjon til deltakere
• Dokumentert samtykke
• Anonymisering



Sikker behandling og lagring 
• Retningslinjer for klassifisering av informasjon ved UiT

• IT-tjenester og systemer - hva har du lov til å bruke?

• Etabler trygge rutiner for overføring av data

• Kryptering (filer som skal overføres, hardware)

• Nettskjema diktafon mobilapp

• Rutine for bruk av privat utstyr

• Tilgangskontroll

• Koblingsnøkler må lagres separat fra dataene

• Tjenester for sensitive data (TSD)

Mer info:

• Ledelsessystem for informasjonssikkerhet ved UiT 

• Webinar: Lagring av forskningsdata

https://uit.no/Content/714606/cache=1610450302000/Retningslinjer+for+klassifisering+-+vedtatt+5-4-19.pdf
https://uit.no/om/informasjonssikkerhet#kapittel_639081
https://uit.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=d4d8cf03-64e1-43a2-b34d-3e5976199ac2
https://uit.no/Content/754751/cache=1636628241000/Rutine+for+bruk+av+privat+utstyr+ved+behandling+av+personopplysninger+i+forsknings-+og+studentprosjekter+-+v1+-+vedtatt+10-11-21.pdf
https://uit.no/infrastruktur/enhet?p_document_id=668867
https://uit.no/om/informasjonssikkerhet
https://uit.no/tavla/artikkel/799801/lagring_av_forskningsdata


Informasjonsplikt
Informasjonsskrivet skal være kortfattet og lettforståelig, språket tilpasses
målgruppen

• Prosjektets formål og eventuelle konsekvenser 

for deltagerne

• Hvordan data skal brukes og hva som skal skje

med de etter at prosjektet er over. 

• Opplyse om deltakerens rettigheter og gi 

kontaktopplysninger for mer informasjon.

SIKT har utarbeidet maler for informasjonsskriv og 
samtykkeerklæring

https://nsd.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/index.html


Samtykke
En entydig indikasjon på at en person godkjenner at personopplysninger kan behandles.

• Frivillig – skal ikke ha noen negative konsekvenser å takke nei

• Klar og tydelig informasjon om hva man samtykker til

• Skal være en klar og bekreftende handling (aktivt/opt-in)

• Skal være granulert og spesifikt - uttrykkelig/eksplisitt samtykke ved sensitive 

opplysninger eller ved deling av data.

• Skal være like lett å trekke tilbake som å gi, uten negative konsekvenser.

• Skal kunne dokumenteres

SIKT har utarbeidet maler for informasjonsskriv og samtykkeerklæring

https://nsd.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/index.html


Utfordringer med informert samtykke

• Dersom informasjon fører til dataene blir ugyldig.

• Manglende samtykkekompetanse - innhente samtykke fra pårørende

• Kan få tilgang til informasjon som ikke var forventet, om 3. person 

eller særlige kategorier data. 

SIKT har utarbeidet maler for informasjonsskriv og samtykkeerklæring

https://nsd.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/index.html


Anonymisering eller pseudonymisering

Avidentifiserte opplysninger (pseudonymisering)
Identifiserbar informasjon fjernes eller skjules, men kan rekonstrueres 
(koblingsnøkkel, koder). 

Avidentifiserte opplysninger er ikke anonyme, og omfattes av 
personvernforordningen. 

Anonymiserte data skal ikke kunne lede til re-identifisering!
- Dersom det er mulig er dataene avidentifiserte, ikke anonyme. 



Metoder for anonymisering

• Fjerne informasjon (permanent)
• Maskering
• Pseudonymisering (permanent el. reversibelt)
• Generalisering
• Aggregering
• Syntetiske data

The Personal Data Protection Comission: Guide to basic anonymisation techniques, 2018

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Other-Guides/Guide-to-Anonymisation_v1-(250118).pdf


Anonymiseringsprosessen kan være gjentagende

Persondata

Data forblir 
persondata

Anonymiserte 
data

Anonymisering

Ingen, 
eller 
meget 
liten 
risiko

Figuren er adaptert fra: The Personal Data Protection Comission: Guide to basic anonymisation techniques, 2018

Evaluer

Ja

Nei

teknisk, adm. eller 
juridisk kontroll

Vurder 
videre 
tiltak

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Other-Guides/Guide-to-Anonymisation_v1-(250118).pdf


Anonymisering krever aktsomhet

• Størrelsen på utvalg og populasjon må vurderes nøye.
• Hvis mulig bør anonymiteten vurderes v.h.a. et kvantitativt mål 

(k-anonymity). 
• Anonymisering vil i mange tilfeller redusere verdien av dataene.
• Anonymisering av kvalitative data er spesielt ressurskrevende.
• Og ikke minst:

«Om data er anonyme beror på en konkret vurdering av 
data som behandles, hvor kjennskap til datasettet og 
fagområdet er nødvendig»         - Personvernombudet UiT

Viktig: Forskeren er den som er ansvarlig for at data er tilstrekkelig anonymisert!



Prosjektslutt: 
Arkivering og deling

Arkivere

Publisere

• Sletting vs. bevaring

• Langtidslagring vs. arkivering

• Åpen arkivering vs. arkivering 
med adgangskontroll

• Avgjørende spørsmål: Hva er 
det gitt samtykke til?



Langtidslagring eller arkivering
Langtidslagring - dataene forblir 
under forskeren/gruppas kontroll. 

Data lagres på en lukket server i 
h.h.t. UiTs retningslinjer.

Arkivering - Dataene deponeres i et 
arkiv med formål at andre skal 
kunne gjenbruke de. 

Arkivet kan være lukket eller åpent



Krav og forventninger om gjenbruk og deling

• Kunnskapsdepartementet
- Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og 
deling av forskningsdata

• Grunnprinsipp 1: Forskningsdata skal være så åpne 
som mulig, så lukkede som nødvendig. 

• Grunnprinsipp 2: Forskningsdata bør håndteres og 
tilrettelegges slik at verdiene i dataene kan utnyttes 
best mulig.

• Grunnprinsipp 3: Beslutninger om arkivering og 
tilrettelegging av forskningsdata må tas i 
forskerfellesskapene.

UiT Norges arktiske universitet

Forskeren skal gjøre forskningsdata åpent 
tilgjengelig for videre bruk for alle relevante 
brukere, så fremt det ikke er juridiske, etiske, 
sikkerhetsmessige eller kommersielle grunner til 
ikke å gjøre det.

Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved 
UiT
(oppdatert januar 2021)

https://uit.no/Content/741987/cache=1629791251000/Prinsipper+og+retningslinjer+for+forvaltning+av+forskningsdata+UiT_oppdatert100221.pdf


Ufordringer ved arkivering av personopplysninger 

Grunnleggende personvernprinsipper i GDPR: 

• Formålsbegrensning – personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, 
angitte legitime formål

• Dataminimeringsprinsippet – begrense mengden innsamlede opplysninger til 
det som er nødvendig for formålet

• Lagringsbegrensning – personopplysninger skal lagres slik at de slettes eller 
anonymiseres når de ikke lenger er nødvendig for det opprinnelige formålet. 

• De identifiserte personene har rett til innsyn, retting og sletting av data om 
dem selv.

Les mer hos Datatilsynet

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvernprinsippene/grunnleggende-personvernprinsipper/dataminimering/


Sletting eller bevaring

• Personopplysninger og helseopplysninger skal ikke oppbevares lenger enn det 
som er nødvendig for å gjennomføre forskningsprosjektet. Dato for 
sletting/anonymisering står i vedtak fra REK, NSD.

• Viktig å etablere rutiner for sletting av det som skal slettes
• Langtidslagring av forskningsdataene for å gjennomføre oppfølgingsstudier eller 

relaterte studier basert på samme datautvalg må godkjennes av NSD/REK.
• I noen tilfeller stiller REK krav om oppbevaring i 5 eller 10 år m.t.p. etterkontroll 

og tilsyn (Helseforskningsloven § 38). 
• Hvis forskningsdata skal oppbevares lenger enn det opprinnelige samtykket gir 

rett til, må det også innhentes nytt samtykke fra forskningsdeltager.

McCrae, & Murray, J. (2008). When to Delete Recorded 
Qualitative Research Data. Research Ethics Review, 4(2), 76–
77. https://doi.org/10.1177/174701610800400211

https://doi.org/10.1177/174701610800400211


Hvordan få til arkivering av persondata

• Planlegg arkiveringen helt fra starten av prosjektet
• Bruk Sikt/NSD som en støttespiller.
• Det må komme klart og tydelig fram i informasjonen til deltakerne hva som 

vil skje med dataene etter prosjektets slutt. 
• Samtykket må være granulert og spesifikt. 
• Vurder hvilke deler av dataene som eventuelt kan anonymiseres. Selv om det 

er lovlig å publisere anonymiserte datasett vil det være forskningsetisk 
problematisk om deltakerne ikke har blitt informert om denne hensikten.

• Velg rett arkiv



Hva kan arkiveres åpent vs. med 
adgangskontroll?

Arkivere med
- åpen tilgang til 

primærdata, prosesserte 
data og metadata

Arkivere med
- lukket/begrenset tilgang 

til primærdata
- åpen tilgang til 

prosesserte data og 
metadata

Arkivere med
- lukket/begrenset tilgang 

til primærdata og 
prosesserte data 

- åpen tilgang til metadata
Arkivere med
- lukket/begrenset tilgang 

til primærdata, 
prosesserte data og 
metadata



Arkivering av data med adgangskontroll
Data om mennesker og samfunn

• Kan arkiveres hos Sikt (NSD - Norsk senter for forskningsdata)

• Sikt hjelper med dokumentering av data og valg av rett tilgangsnivå 
• NSD tar imot data som deles så åpent som mulig, så lukket som nødvendig. Det vil si at data ikke 

kan ha mer begrensede bruks- og tilgangsbetingelser enn det som er nødvendig.
• (http://www.nsd.no/arkivering/hva-skjer-med-data.html)

• Hvilke data kan lagres hos Sikt

Data fra prosjekter med kommersielle interesser:

• Bruk et arkiv som tilbyr embargo for en begrenset periode. Dataene kan deretter publiseres 
åpent.

http://www.nsd.no/arkivering/hva-skjer-med-data.html
https://www.nsd.no/arkiver-data/seleksjon-og-kuratering-av-data


Arkivering av datasett i forskningsdataarkiv
• Datafiler
• Metadata
• Readme-fil

Annen dokumentasjon som bør følge datasettet:
• Meldeskjema NSD
• Vilkår for gjenbruk
• Samtykkeskjema
• Eventuell konsekvensutredning (DPIA) eller etisk evaluering
• Databehandleravtale

Lær mer om arkivering og valg av arkiv på eget webinar. 

https://uit.no/tavla/artikkel/799803/hvordan_arkivere_forskningsdata


Hjelp og opplæring i håndtering av forskningsdata 
@ UiT

Informasjon om åpne, 
temaspesifikke webinarer

Site.uit.no/rdmtraining

UBs Faggruppe for 
publisering og 
forskningsstøtte: 
https://uit.no/ub/forske

https://site.uit.no/rdmtraining/
https://uit.no/ub/forske


Webinarer om 
forskningsdata 
V2023



Tilbakemeldinger: 

• skjema.uio.no/ubevalno

• Dato: 07.02.2023
Emne: Sensitive data

https://nettskjema.no/a/ubevalno#/page/1
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