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Vurdering
Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at prosjektet er
meldepliktig og at personopplysningene som blir samlet inn i dette prosjektet er regulert av
personopplysningsloven § 31. På den neste siden er vår vurdering av prosjektopplegget slik det er meldt
til oss. Du kan nå gå i gang med å behandle personopplysninger.

Vilkår for vår anbefaling
Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med:
•opplysningene gitt i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon
•vår prosjektvurdering, se side 2
•eventuell korrespondanse med oss
Vi forutsetter at du ikke innhenter sensitive personopplysninger.

Meld fra hvis du gjør vesentlige endringer i prosjektet
Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På våre nettsider
finner du svar på hvilke endringer du må melde, samt endringsskjema.

Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i Meldingsarkivet
Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har også tilgang til
egne prosjekter i Meldingsarkivet.

Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt
Ved prosjektslutt 11.05.2018 vil vi ta kontakt for å avklare status for behandlingen av

personopplysninger.
Se våre nettsider eller ta kontakt dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med prosjektet!

Marianne Høgetveit Myhren
Lasse André Raa
Kontaktperson: Lasse André Raa tlf: 55 58 20 59 / Lasse.Raa@nsd.no
Vedlegg: Prosjektvurdering
Kopi: Ingunn Hildonen Teigland, ingunn.teigland@student.uib.no

Personvernombudet for forskning
Prosjektvurdering - Kommentar
Prosjektnr: 57867
INFORMASJON OG SAMTYKKE
Du/dere har opplyst i meldeskjema at utvalget vil motta skriftlig og muntlig informasjon om prosjektet, og
samtykke skriftlig til å delta. Vår vurdering er at informasjonsskrivet til utvalget er godt utformet. Dersom
enkelte personer vil være identifiserbare i publikasjonen, må det imidlertid også innhentes eksplisitt samtykke
til dette.
Basert på en helhetsvurdering av prosjekts art og omfang, vurderer personvernombudet at det er tilstrekkelig at
det innhentes samtykke fra elevene selv, så sant de er over 15 år.
FRIVILLIG DELTAKELSE
Mens skolen er en obligatorisk arena for barn, foreldre og ansatte, skal deltakelse i forskning være frivillig.
Forespørselen må derfor alltid rettes på en slik måte at de forespurte ikke opplever press om å delta, gjerne ved
å understreke at det ikke vil påvirke forholdet til skolen hvorvidt de ønsker å være med i studien eller ikke.
Videre bør det planlegges et alternativt opplegg for dem som ikke deltar. Dette er særlig relevant ettersom
utfylling av spørreskjema og fokusgruppeintervjuer vil foregå i skoletiden.
PUBLISERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Du/dere har i meldeskjema opplyst at enkelte personer kan være identifiserbare i publikasjonen. Dette gjelder
primært lærerne. Vi gjør oppmerksom på at dersom du/dere publiserer personopplysninger, er det en
forutsetning at den enkelte har samtykket.
DATASIKKERHET
Personvernombudet forutsetter at du/dere behandler alle data i tråd med Universitetet i Bergen sine
retningslinjer for datahåndtering og informasjonssikkerhet. Vi legger til grunn at bruk av privat
datamaskin/skylagring er i samsvar med institusjonens retningslinjer.
PROSJEKTSLUTT
Prosjektslutt er oppgitt til 11.05.2018. Det fremgår av meldeskjema/informasjonsskriv at du/dere vil
anonymisere datamaterialet ved prosjektslutt. Anonymisering innebærer vanligvis å:
- slette direkte identifiserbare opplysninger som navn, fødselsnummer, koblingsnøkkel
- slette eller omskrive/gruppere indirekte identifiserbare opplysninger som bosted/arbeidssted, alder, kjønn
- slette lydopptak
For en utdypende beskrivelse av anonymisering av personopplysninger, se Datatilsynets veileder:
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf

