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TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 02.05.2016. Meldingen gjelder
prosjektet:
48551
Behandlingsansvarlig
Daglig ansvarlig

Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i den videregående
skolen
Universitetet i Bergen, ved institusjonens øverste leder
Torill Marie Bogsnes Larsen

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, 31.12.2019, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
Vennlig hilsen
Kjersti Haugstvedt
Amalie Statland Fantoft
Kontaktperson: Amalie Statland Fantoft tlf: 55 58 36 41
Vedlegg: Prosjektvurdering

Personvernombudet for forskning
Prosjektvurdering - Kommentar
Prosjektnr: 48551
NASJONAL SAMARBEIDSSTUDIE
I meldeskjemaet har dere opplyst om at prosjektet er en nasjonal samarbeidsstudie hvor Universitetet i Bergen
er behandlingsansvarlig institusjon. Personvernombudet forutsetter at dere har avklart ansvaret for behandlingen
av personopplysninger mellom institusjonene. Vi anbefaler at dere inngår en avtale som omfatter
ansvarsfordeling, ansvarsstruktur, hvem som initierer prosjektet, bruk av data og eventuelt eierskap.
FORMÅL
Målet med prosjektet er å prøve ut og evaluere både implementeringsprosess og effekt av forskningsbaserte
tiltak som bedrer det psykososiale læringsmiljøet og bidrar til reduksjon av frafall innenfor videregående
opplæring.
UTVALG
Utvalget består av omtrent 2500 elever i første klasse på videregående, ved 17 skoler. De samme elevene blir
fulgt frem til våren 2019. I tillegg utgjør omtrent 500 lærere, ansatte i oppfølgingstjenesten, rektor, elever og
elevmentorer en del av utvalget.
SAMTYKKE
Enkelte av informantene i prosjektet er under 16 år. I e-post mottatt 24.06.2016, beskriver forsker at det vil bli
hentet inn aktivt samtykke fra foreldre, for alle elever som ikke er fylt 16 år innen dato for datainnsamling.
Fylkeskoordinator tilknyttet prosjektet (ansatt i fylkeskommunen) vil på bakgrunn av lister for opptak
identifisere de elevene hvor det er behov for samtykke. Da det er eleven selv som søker opptak til videregående
opplæring, er ikke fylket sikker på om de vil ha foreldres e-post. En e-post vil derfor bli sendt til eleven med
forespørsel om å sende den videre til foreldre. Det vil bli sendt en påminnelse på SMS. Ved skolestart vil det bli
gitt skriftlig informasjonsskriv til de elevene hvor en ennå ikke har mottatt tilbakemelding på samtykke. Det vil
bli lagt opp til at foreldrene kan levere samtykke på nett ved hjelp av et svarskjema, på SMS eller skriftlig på
tilbakemeldingsskjema i informasjonsskrivet. Informasjonsskrivet mottatt 24.06.2016, er godt utformet.
Elever som er 16 år eller over, skal samtykke til deltakelse selv. Vi er enig i at umyndige elever over 16 år kan
samtykke selv til deltakelse i dette prosjektet, og opplysningene kan behandles med hjemmel i
personopplysningsloven §§ 8 første ledd og 9 a). Informasjonsskrivet mottatt 24.06.2016, er godt utformet
DATAMATERIALET
Data innhentes gjennom elektronisk spørreskjema, intervju og registerdata. Spørreskjema til elevene vil bli
besvart i en klassetime. Personvernombudet legger til grunn at elever som ikke deltar i undersøkelsen vil ha
tilrettelagte aktiviteter mens undersøkelsen pågår. Det er vår vurdering at man gjennom spørreskjema til elevene
innhenter opplysninger om (psykiske) helseforhold. Slike opplysninger er etter personopplysningsloven § 2
punkt 8 c) sensitive. Første spørreskjemaundersøkelse gjennomføres ved skolestart høsten 2016. Deretter vil det

gjennomføres en oppfølging våren 2017, 2018 og 2019.
Forskergruppen skal også koble på registerdata fra fylkeskommunen til svarene fra undersøkelsen. Variablene
som skal innhentes fra fylkeskommunenes register er:
-Kjønn
-Studieretning
-Gjennomsnittskarakter
-Fravær
-Frafall
-Avbruddsårsak
Forsker forklarer hvilke verdier variabelen avbruddsårsaker består av, på e-post mottatt 24.06.2016.
Personvernombudet vurderer at forskergruppen ikke får tilgang på særlig sensitiv informasjon gjennom
verdiene på variabelen.
KOBLING
Det er fylkene som registrerer de indikatorene forskergruppen trenger for å analysere effekten av tiltakene.
Fylkene er aktive samarbeidspartnere i dette prosjektet, og det er etablert egne koordinatorstillinger i hvert
fylke. Koordinatoren henter ut informasjon fra fylkets eget register. Ut fra klasselister for alle førsteklasser ved
de inkluderte skolene vil det bli laget unike ID-nummer for alle elevene, som ikke er identifiserbare.
Klasselisten med nye unike ID-nummer og elevenes navn vil gjøres tilgjengelig for forskerne som gjennomfører
datainnsamlingen i klassen. På denne måten kan de gi elevene deres unike id som de fører inn i spørreskjemaet.
Etter datainnsamlingen er gjennomført på skolen vil klasselistene destrueres. Det samme unike ID-nummeret
brukes også i registerdata fra fylkets register for å anonymisere informasjonen før den sendes til forskerne, for
kobling opp mot spørreskjemadata. Håndteringen av koblingsnøkkelen vil gjøres av fylkeskoordinator, og
koblingsnøkkelen vil ikke være tilgjengelig for forskerne.
DATABEHANDLER
Eanalyzer er databehandler i prosjektet, og personvernombudet forutsetter at det inngås en databehandleravtale
med Eanalyzer, jf. personopplysningsloven § 15.
INFORMASJONSSIKKERHET
Forventet prosjektslutt er 31.12.2019. 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)
- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som
f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)
--------------------------------------------------------------VILKÅR
Personvernombudet ber om å få tilsendt spørreskjema og/eller intervjuguider for hver runde - i god tid før
oppstart/datainnsamling. Skjema sendes: personvernombudet@nsd.uib.no

NB! Husk å oppgi prosjektnummer.

