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TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 09.05.2014. Meldingen gjelder
prosjektet:

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres.
 
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt personopplysningsloven og
helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et eget
skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding etter tre år
dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 01.08.2015, rette en henvendelse angående status for
behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen

Kontaktperson: Lene Christine M. Brandt tlf: 55 58 89 26
Vedlegg: Prosjektvurdering
Kopi: Truls Eskelund truls.eskelund@gmail.com

38742 Inkluderende arbeidsliv - for alle?
Behandlingsansvarlig Høgskolen i Buskerud og Vestfold, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Siri Nergaard
Student Truls Eskelund

Katrine Utaaker Segadal
Lene Christine M. Brandt
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Personvernombudet for forskning

 

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          
Prosjektnr: 38742

 
Utvalget rekrutteres gjennom eget nettverk og evt. gjennom organisasjoner. Ved rekruttering via eget nettverk

er det spesielt viktig at forespørsel rettes på en slik måte at frivilligheten ved deltagelse ivaretas. Dersom

rekruttering skjer via organisasjoner, anbefaler vi at organisasjonen videreformidler kontakten/informasjonen

om prosjektet på vegne av student, slik at det legges opp til at informantene rekrutterer seg selv. Det bør da

understrekes i informasjonsskrivet at studenten ikke kjenner de som forespørres sin identitet før de eventuelt

samtykker til deltakelse.

 

Utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskriv og

samtykkeerklæring er noe mangelfullt utformet. Vi ber derfor om at følgende tilføyes:

- Dato for prosjektslutt (01.08.2015), og at datamaterialet (som ikke inngår i selve publikasjonen) da

anonymiseres og lydfiler slettes.

- At det er frivillig å delta

- At Høgskolen i Buskerud og Vestfold er behandlingsansvarlig institusjon.

- Kontaktopplysninger til veileder bør også tilføyes.

 

Revidert informasjonsskriv skal sendes til personvernombudet@nsd.uib.no før utvalget kontaktes.

 

Det behandles sensitive personopplysninger om helseforhold og medlemskap i fagforeninger, jf.

personopplysningsloven § 2 nr. 8 c) og e).

 

Personvernombudet legger til grunn at forsker etterfølger Høgskolen i Buskerud og Vestfold sine interne rutiner

for datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal lagres på privat pc /mobile enheter, bør opplysningene

krypteres tilstrekkelig.

 

Personvernombudet legger til grunn at det foreligger eksplisitt samtykke fra den enkelte før direkte/indirekte

personopplysninger publiseres. Det anbefales at informanten får anledning til å lese gjennom opplysninger om

seg selv og godkjenne sitater før publisering.

 

Forventet prosjektslutt er 01.08.2015. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da anonymiseres.

Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres

ved:

- å slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel)

- og slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger

som f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)

- samt slette lydopptak


