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Målfrid Råheim
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Vurdering
Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at prosjektet er
unntatt konsesjonsplikt og at personopplysningene som blir samlet inn i dette prosjektet er regulert av §
7-27 i personopplysningsforskriften. 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

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 31.01.2019 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!

Vennlig hilsen

Dag Kiberg
Lasse André Raa
Kontaktperson: Lasse André Raa tlf: 55 58 20 59 / Lasse.Raa@nsd.no
Vedlegg: Prosjektvurdering
Kopi: Ingrid Loftås, ingridloftaas@gmail.com
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Prosjektnr: 58995
ANDRE VURDERINGSINSTANSER
Prosjektet er meldt til REK nord, deres referanse 2018/707, og er vurdert å falle utenfor helseforskningslovens
virkeområde. Personvernombudets tilrådning er således tilstrekkelig.
FORMÅL
Hensikten med prosjektet er å utforske erfaringer unge kvinner har med egen kropp og synet på egen kropp etter
de store endringer kvinnekroppen gjennomgår under graviditet, fødsel og i spedbarnsfasen.
INFORMASJON OG SAMTYKKE
Dere har opplyst i meldeskjema at utvalget vil motta skriftlig informasjon om prosjektet, og samtykke til å
delta. Vår vurdering er at informasjonsskrivet til utvalget er godt utformet. Det bemerkes imidlertid at det
foreligger et avvik mellom prosjektslutt oppgitt i informasjonsskriv (01.12.2018) og i meldeskjema
(31.01.2019). Vi legger til grunn at sistnevnte stemmer, og forutsetter at informasjonsskrivet revideres for å
gjenspeile dette.
SENSITIVE OPPLYSNINGER
Personvernombudet tar høyde for at det vil fremgå sensitive opplysninger om helseforhold. Det bør utøves
særlig forsiktighet ved behandling av sensitive personopplysninger, både når det gjelder etiske
problemstillinger, innhenting av data og informasjonssikkerhet underveis.
DATASIKKERHET
Personvernombudet forutsetter at dere behandler alle data i tråd med Universitetet i Bergen sine retningslinjer
for datahåndtering og informasjonssikkerhet.
PROSJEKTSLUTT
Prosjektslutt er oppgitt til 31.01.2019. Det fremgår av meldeskjema/informasjonsskriv at 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

