
Om personvernspillet
• Hva det er og hva det inneholder

• Hvordan det er laget

• Erfaringer med bruk

• Bestilling og kostnader

• Demobruker for beslutningstakere

sikresiden.no

Håndterer du 
person- 

opplysninger 
om andre? 

Lær mer 
med

personvern-
spillet!



Personvernspillet
gir interaktiv trening 
i grunnleggende personvern,
og bidrar til etterlevelse
av personvernregelverket



Personvernspillet gir
• Grunnopplæring av mange til lav kost

• Enkel administrasjon, selvregistrering

• Relevante temaer, tilpasset UH-sektoren

• Bidrar til oppfylling av lovkrav

• Dokumentasjon ved tilsyn og revisjoner

(KD anbefaler bruk av sikresiden.no)
Tilgang til spillet ut 2021



Målgruppen

Alle som behandler personopplysninger
• ansatte
• studenter som skal skrive

oppgaver hvor de behandler 
personopplysninger



Hensikten med spillet
At alle/ mange skal kunne:
• det grunnleggende vokabularet
• løse enkle problemstillinger selv
• hjelpe hverandre
• nok til å unngår grunnleggende feil

At personvernpersonell får:
• mer tid til mer kompliserte problemstillinger
• færre uønskede hendelser å håndtere



– en annen måte å lære på
• Du kastes uti det, og lærer underveis

• Du prøver, lærer og prøver igjen

• Får interaktiv trening og umiddelbar respons

• Du lærer omfattende ting på en enkel måte

• Gøy: gir variasjon og spenning (konkurranse)

• Kan spille litt og litt, når det passer deg

• Du får sertifisering i  modulene/spillet – Diplom

Kunnskapsspill



Hvilke spørsmål 
trenger de svar på?

Utgangpunkt for spillet:
- Hva spør de om?
- Hva gjør de feil?



Grunnleggende moduler, 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 og arrangementer



Tillegg for forskere/veiledere
• Forske på mennesker?

• Gjenbruk av forskningsdata

• Hvilke tillatelser trenger du?

• Samarbeid i forskningsprosjekter

• Anonymisering i forskning

• Ulike typer forskningsdata

• Oppstart og opprydning

+ Personvern i undervisning og personvern i HR



Tillegg for studenter
• Når du skriver en studentoppgave

• Ulike typer data om mennesker

• Anonymisering av personopplysninger

• Deling, gjenbruk og samarbeid

• Oppstart, lagring og opprydning



Innholdet er laget av dem som har skoene på
Personvernredaksjonen i sikresiden.no:
• Ingrid Jacobsen (personvernombud ved OsloMet)
• Vibeke Nesbakken (personvernombud ved BI)
• Anne-Mette Somby (fagansvarlig for forskningsetikk ved

Høgskolen på Vestlandet, tidligere mange år i NSD)

Fra sikresiden.no:
• Christine Berntzen (prosessleder for spillutvikling)
• Jorid Bodin (koordinator)

• Fotograf og designere
• Spillkvalitetssikrere fra Attensi
• Referansegrupper med testere



Erfaringer med bruk av spillet

800 personer ved disse 12 virksomhetene testet
spillet i 2020.

Spillet er delt inn i 18 moduler (temaer)
De spilte tilsammen ca 64.000 moduler!



- Nådde toppen ca kl 22 om kvelden
- Det ble spilt mye i helgeneDet ble spilt mest etter arbeidstid!



• På Teslarommet på Gløshaugen

• I kulissene på samfundet

• Middag på Britannia

• I krypten på Nidarosdomen

Nøkkeltall, gjennomsnitt pr. bruker 

- 10,4 gjennomspillinger pr modul!
- 2,4 ganger for å bli sertifisert i en modul
- 8 ganger etter sertifisering

- 101 minutt ble brukt på spillet
- Anonymisering var temaet som ble mest spilt



Læringseffekten
Fra første til siste gjennomspilling
økte andelen riktige svar fra 65% til 94%.



Personvernspillet gir
• Grunnopplæring av mange til lav kost

• Enkel administrasjon, selvregistrering

• Relevante temaer, tilpasset UH-sektoren

• Bidrar til oppfylling av lovkrav

• Dokumentasjon ved tilsyn og revisjoner

(KD anbefaler bruk av sikresiden.no)

Bestilling
Lenke til bestillingsskjema finner du under 
Kunnskapsspill i hamburgeren på sikresiden.no

Kontakt oss på post@sikresiden.no for å få et pristilbud
på hva det vil koste for din virksomhet

https://nettskjema.no/a/176906
https://www.sikresiden.no/kunnskapsspill
mailto:post@sikresiden.no


Slik ser det ut inne i spillet



Er du beslutningstaker?

Og vil prøve spillet før du tar en beslutning 
om å bestille det på vegne av din virksomhet?

Send mail med navn, mobilnummer og rolle/stilling til
post@sikresiden.no, så får du en testbruker.

mailto:post@sikresiden.no


Hvordan spille?
• På mobiltelefon (iPhone og Android) eller

PC/ laptop/ nettbrett.

• Du laster ned spillet som app,
eller du kan spille fra nettsiden:
sikresiden.attensi.com,
bedriftskode: sikresiden

• Registrer deg med telefonnummer,
legg inn kode fra SMS,
SPILL!



Kontakt:
post@sikresiden.no


