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Hvorfor bruke Personvernspillet til opplæring? 

• Bidrar til oppfylling av lovkrav:  

• Forskningsetikkloven §5: Sikre nødvendig opplæring for kandidater og ansatte. 

• Personvern: artikkel 5 (prinsippene for beh. av pol.) og 32.1 (risikovurdering) 

• Bidrar til etterlevelse av personvernregelverket 

• Dokumentasjon ved tilsyn og revisjoner 

• Effektiv grunnopplæring av mange til lav kost 

• Enkel administrasjon med selvregistrering 

• Relevante for ulike roller i UH-sektoren (forskere, studenter etc.) 

• Anbefales av KD i styringsdokumentet for sikkerhet i kap  6.5 og 10.4. 

 

 

 

Hensikten med spillet er 

- at alle som behandler personopplysninger skal kunne: 

• de grunnleggende begrepene 

• løse enkle problemstillinger selv 

• hjelpe hverandre hvis nødvendig 

• unngå grunnleggende feil (avvik) 

 

Oppfølging etter krav fra Riksrevisjonen 

Dokument 1 2021: Forskningsetikk er viktig for å sikre kvalitet i, og tillit til, forskningen. Vår undersøkelse 

viser at de statlige forskningsinstitusjonene i UH-sektoren ikke gjør nok for å sikre god forskningsetikk. 

Anbefalinger fra Riksrevisjonen: 

• Sikre at alle ansatte som arbeider med forskning, får tilstrekkelig opplæring 

• Etablerer systemer som sikrer at mulige brudd på regelverk blir oppdaget og behandlet 

 

Spillerne liker å lære ved å spille og mener det de lærer er nyttig 

• Jeg likte denne måten å lære på: 87,1% 

• Innholdet i spillet var relevant og nyttig: 90% 

• Jeg kommer til å bruke det jeg har lært  

i arbeidet/studiet mitt: 82,1% 

Evaluering fra spillerne i 2021 

 

Har du spørsmål? Kontakt oss på post@sikresiden.no 

Bestill abonnement på personvernspillet  

https://www.regjeringen.no/contentassets/48beea7da45f4918bfaef82f411b7cb3/no/pdfs/revidert-styringsdok-sikkerhet_godkjent.pdf
mailto:post@sikresiden.no
https://nettskjema.no/a/287868#/page/1
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Grunnleggende for alle 

Hvorfor har vi personvern?  

Roller og ansvar  

Vurdere risiko 

Mitt ansvar og mine rettigheter 

Lovlig grunnlag 

Personvernprinsippene 

Helseopplysninger 

Deling og utlevering av data 

Anonymisering av data 

Personvern i undervisning 

Personvern på arrangementer  

For forskere/veiledere 

Forske på mennesker? 

Gjenbruk av forskningsdata 

Hvilke tillatelser trenger du? 

Samarbeid i forskningsprosjekter 

Anonymisering i forskning 

Ulike typer forskningsdata 

Oppstart og opprydding 

 

For studenter 

Når du skriver en studentoppgave 

Ulike typer data om mennesker 

Anonymisering av personopplysninger 

Deling, gjenbruk og samarbeid 

Oppstart, lagring og opprydning 

 

For ledere 

Personvern i din hverdag som leder 

Personvern for deg med personalansvar 

Avvikshåndtering 

For HR, Personvern for deg som jobber i HR 


