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Masterprosjekter – retningslinjer for 
behandling (innsamling og lagring) av 
personopplysninger 
Personopplysningsloven i Norge stiller strenge krav til personvern. Ved forskning på mennesker 

stilles det blant annet krav om at databehandlingen skal ha et lovlig formål og samtykke fra 

forsøkspersonene (for deltakere under 16 år skal foreldre/foresatte samtykke); at opplysninger ikke 

skal brukes til andre formål/på andre måter enn det som forsøkspersonene har samtykket til; og at 

de skal beskyttes slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem.   

NIH har fastsatt retningslinjer for innsamling og lagring av persondata i forskningsprosjekt som 

gjennomføres av studenter. Veileder har ansvar for at studenten er kjent med og følger disse 

retningslinjene: 

 

Studentprosjekt inngår i større forskningsprosjekt 
Prosjektleder har ansvar for å påse at studentene bruker NIHs infrastruktur og følger NIHs rutiner for 

sikker lagring av personopplysninger.  

 

Studentprosjekt som ikke inngår i større forskningsprosjekt 
Student kan bruke utstyr som ikke er satt opp av NIHs IT-avdeling til innsamling av 

personopplysninger forutsatt at PC og fil/data bare skal benyttes av studenten og at utstyret er 

sikret med 

• brukernavn og passord 

• skjermsparer/automatisk lås av PC 

• automatisk oppdatering av programvare slik at de har siste sikkerhetsoppdateringer 

• lokal brannmur installert 

• oppdatert anti-virus installert 

NIH anbefaler at lokal harddisk er kryptert, for eksempel med BitLocker (Windows) eller Filevault 

(MacOS). Studenten er selv ansvarlig for sikkerhetskopiering. 

Data skal så fort som mulig overføres til instituttets område for trygg lagring eller til NIHs sikre sone, 

og slettes fra PC.  

Veileder har ansvar for at lagringen oppfyller krav til sikker behandling av personinformasjon. 

 
     ***** 

 

Studenter kan ta kontakt med NIHs IT helpdesk for studenter (i biblioteket) for råd og veiledning. 
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Bekreftelse på at studentprosjekt gjennomføres i henhold til "Retningslinjer for behandling av 

persondata i forskningsprosjekter". Signert bekreftelse arkiveres av instituttet. Student kan legge 

ved bekreftelsen ved innmelding av prosjektet til NSD.  

 

Prosjekt (navn):  

 

Faginstitutt: 

 

Undertegnede bekrefter herved at:  

• PC som benyttes til behandling/mellomlagring av personopplysninger benyttes bare 

av studenten  

• Data skal slettes på PC og lagres i henhhold til NIHs rutiner for sikker lagring av 

personopplysninger. 

 

Dato: 

 

Student: 

 

Veileder: 

 


