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Sikkerhetsinstruks for Frischsenteret 

Fastsatt av direktøren.  

Gjeldende fra 1.1.2003. Sist revidert med virkning fra 1.1.2019. 

 

 

1 Innledning 

Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi er fastsatt i Informasjonssikkerhetsinstruks for Frischsenteret. 

Informasjonssikkerhetsinstruksen gir videre retningslinjer for inndeling av informasjonssystemet i 

sikker sone, intern sone og ekstern sone, og hovedprinsippene for behandling av sensitive 

personopplysninger, ikke-sensitive personopplysninger og andre taushetsbelagte datasett. Denne 

sikkerhetsinstruksen utfyller bestemmelsene om behandling av taushetsbelagte opplysninger. 

 

2 Akseptabel risiko 

2.1.a Det skal være umulig for sikkerhetsbrudd ved Frischsenteret å få store direkte negative 

konsekvenser for de enkelte registrerte personene. Frischsenteret skal ikke oppbevare data 

som ledd i beslutninger om de enkelte registrerte personene. 

2.1.b Det skal være svært usannsynlig at sensitive opplysninger om identifiserbare enkeltpersoner 

kommer uvedkommende i hende slik at det får negative konsekvenser for de enkelte 

registrerte. For at dette skal kunne skje må det skje flere overlagte brudd på 

sikkerhetsbestemmelsene fra ansatte ved Frischsenteret med god kjennskap til 

sikkerhetstiltakene og innholdet i registrene. Eventuelle brudd skal med høy sannsynlighet 

avsløres i ettertid slik at det får konsekvenser for den eller de som har brutt bestemmelsene. 

2.1.c Det skal være klart usannsynlig at ikke-sensitive opplysninger om identifiserbare 

enkeltpersoner kommer uvedkommende i hende slik at det får negative konsekvenser for de 

enkelte registrerte. For at dette skal kunne skje må det skje overlagte brudd på 

sikkerhetsbestemmelsene fra ansatte ved Frischsenteret med god kjennskap til 

sikkerhetstiltakene og innholdet i registrene. 
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3 Soneinndelingen 

3.1 Ekstern sone 

3.1.a Ekstern sone omfatter universitetsnettet ved UiO, og de ressursene Frischsenteret har 

tilgang til som del av avtale med USIT. 

3.1.b Tilgang til ekstern sone kontrolleres av USIT, og er underlagt Reglement for bruk av 

universitetets IT-tjenester. 

3.2 Intern sone 

3.2.a Intern sone omfatter maskiner og ressurser i Frischsenterets lokaler. Intern sone skal ikke 

brukes til behandling av personopplysninger på forskningsprosjekter. Administrative 

opplysninger kan behandles i intern sone dersom de er tilfredsstillende sikret. 

3.2.b Tilgang gis av IT-ansvarlig, basert på USITs brukeradministrative systemer. Fysisk tilgang er 

basert på Forskningsparkens nøkkelkort. 

3.2.c I samsvar med Reglement for bruk av universitetets IT-tjenester, skal personlige 

innloggingspassord (nettverkspassord) i intern sone a) aldri oppgis til andre,  b) ikke legges 

inn i automatiserte innloggingsrutiner,  c) forandres med jevne mellomrom. 

3.2.d Dersom en PC står på uten tilsyn, skal den låses (trykk Ctrl+Alt+Del -> Lock Computer). 

3.2.e Grensesnittet mellom ekstern og intern sone kontrolleres av en brannmur. Brannmuren skal i 

utgangspunktet tillate all datatrafikk generert fra intern sone, og ingen datatrafikk generert 

fra ekstern sone. IT-ansvarlig kan tillate datatrafikk generert fra ekstern sone for å sikre 

tilgang for USITs driftsrutiner, eller for å gi tilgang for ansatte, til spesifiserte maskiner eller til 

spesifiserte anvendelser som etter en konkret vurdering ikke representerer noen risiko.  

3.2.f Samtlige datamaskiner i intern sone skal være beskyttet av anti-virus programvare. Brukeren 

skal ukentlig eller hyppigere kjøre viruskontroll på hver PC. Vedlegg til epost skal ikke åpnes 

uten at en er sikker på at innholdet er virusfritt. 

3.2.g Bærbare maskiner som tidvis befinner seg i intern sone skal i tillegg til anti-virus 

programvare også være beskyttet av lokal brannmur dersom de kobles til andre nett utenfor 

intern sone. 

3.2.h Fjernstyring av maskiner i intern sone er kun tillatt dersom forbindelsen er kryptert, 

tilgangen gjelder spesifiserte brukere for hver enkelt maskin, og innloggingen er basert på 

vanlig autentisering. Klientmaskiner som brukes til fjernstyring skal tilfredsstille kravene i 

3.2.f og 3.2.g. Bruk av klienter eid av andre der en ikke har kontroll over sikkerheten, f.eks. 

ved internetkaféer, PC-stuer e.l. er ikke tillatt. 
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3.2.i Bruk av trådløst nett i intern sone er kun tillatt ved bruk av nyeste og sterkeste 

krypteringsløsning samt særskilt autentisering. Hjemmenettverk skal også følge disse 

kravene. 

3.3 Sikker sone 

3.3.a Sikker sone omfatter spesifiserte tjenermaskiner til behandling av taushetsbelagte datasett, 

periferienheter til tjenermaskinene, safen, og rom der disse er plassert. 

3.3.b Sikker sone skal være sikret mot enhver uautorisert tilgang fra omverdenen, både fysisk og 

nettverksmessig. Fysisk skal rom i sikker sone være låst til enhver tid. Nettverksmessig skal 

sikker sone utgjøre et eget logisk nettverk, med egen ip-nummerering. 

3.3.c Grensesnittet mellom intern og sikker sone kontrolleres av en brannmur. Brannmuren skal i 

utgangspunktet kun tillate datatrafikk initiert fra sikker sone. IT-ansvarlig autoriserer bruk av 

terminalsesjon (Terminal services) mot sikker sone såfremt tilgangen må benytte minst to 

ulike  autentiseringsmetoder. En av autentiseringsmetodene skal involvere et fysisk hinder i 

form av ip-adresse, smartkort, sms-kode eller lignende. Klientmaskiner som brukes mot 

sikker sone skal minst tilfredsstille kravene til maskiner som brukes mot intern sone, jfr 3.2.h. 

3.3.d Det skal ikke være mulig med direkte overføring av data mellom terminalsesjon mot sikker 

sone og nettverksdisker, epost, internett, eller utskrift utenfor sikker sone. Overføring av 

resultater og lignende foretas ved overføringsverktøy eller prosedyrer som benytter minst to 

ulike autentiseringsmetoder. 

3.3.e Maskiner med tilgang til sikker sone skal ha et oppdatert operativsystem og et oppdatert og 

aktivert antivirus program. Dersom maskinen ellers er tilknyttet intern sone vil dette gjøres 

automatisk.  

3.3.f Maskiner med tilgang til sikker sone skal ikke brukes av gjester. 

3.3.g Tilgang for ansatte til sikker sone, ved nøkler, adgangskort, brukerid eller lignende, 

autoriseres av direktøren etter en konkret vurdering av behovet.  

3.3.h Tilgang for eksterne personer som ikke lønnes av Frischsenteret kan gis ved deltakelse på 

prosjekter ved Frischsenteret etter en konkret vurdering av sanksjonsmulighetene knyttet til 

eventuelle sikkerhetsbrudd. I slike samarbeidsprosjekter skal lokal prosjektleder ved 

Frischsenteret føre tilsyn med de eksternes bruk av sikker sone. Ansatte med hovedstilling 

ved samarbeidende forskningsinstitusjoner gis kun tilgang etter avtale med deres 

arbeidsgiver om sanksjonering av sikkerhetsbrudd. Studenter kan gis tilgang ved tilsvarende 

avtale med veileder, i tillegg til lokal prosjektleder. Eksterne brukere skal oppholde seg i 
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Frischsenterets lokaler (interne sone) ved bruk av sikker sone. Direktøren kan gi tillatelse til 

bruk utenfra. 

3.3.i Brukere av sikker sone skal undertegne særskilt taushetserklæring. 

3.3.j Brukernavn på sikker sone gis av driftspersonell. Et førstegangspassord gis av driftspersonell, 

og dette endres ved første pålogging. Det nye, brukerdefinerte passordet skal være 

eksklusivt. Passordet skal kun brukes ved tilgang til sikker sone, ikke tilsvare UiO-passord 

eller andre passord, og ikke under noen omstendighet lagres på lokal maskin, eller uten 

tilsyn. Dette innebærer at det ikke er tillatt å velge “Lagre passord” funksjoner i programvare 

for tilknytning til Sikker sone. Går passordet tapt, må det umiddelbart meldes fra til IT-

ansvarlig. 

3.3.k All autorisering skal være tidsbegrenset, og må fornyes minst en gang årlig. Personer som 

slutter ved Frischsenteret, eller som ikke lenger har behov for tilgang til sikker sone, skal 

sperres som brukere så snart som mulig. Autorisering og endring av autorisering skal 

dokumenteres og kontrolleres jevnlig.  

3.3.l Bruk av ressurser i sikker sone skal loggføres i den grad det er praktisk mulig. Loggene 

brukes til stikkprøver og til etterkontroll ved mistanke om brudd på sikkerhetsinstruksen. 

Loggene oppbevares i minst ett år. 

3.4 Lagringsplass i sikker sone 

3.4.a Lagringsplass i sikker sone skal klassifiseres i systemområder, programområder, 

dataområder, prosjektområder og brukerområder.  

3.4.b Alle datasett som etter bestemmelsene nedenfor skal lagres i sikker sone skal lagres i 

dataområder eller prosjektområder. Slike datasett skal ikke lagres på brukerområder. 

3.4.c Prosjektområder kan opprettes på arbeidsdisker og på lagringsdisker. Lagringsdisker 

inneholde særskilte områder for pågående prosjekter og for avsluttede prosjekter der det 

kun skal lagres programmer, resultater og eventuelle avledede eller anonymiserte datasett 

som ikke er taushetsbelagt. 

3.4.d Tilgang til systemområder og programområder gis kun til driftspersonell. 

3.4.e Tilgang til de enkelte dataområder gis av registeransvarlig for det enkelte datasett etter 

godkjenning av direktøren. 

3.4.f Tilgang til prosjektområder gis av prosjektleder etter godkjenning av direktøren. 

3.4.g Tilgang til brukerområder gis til den enkelte bruker som er autorisert som bruker av sikker 

sone. 
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3.5 Terminalsesjon i sikker sone 

3.5.a Data som etter bestemmelsene nedenfor skal lagres i sikker sone, skal kun behandles i 

terminalsesjon mot en terminaltjener eller en brukers personlige virtuelle regnemaskin i 

sikker sone. 

3.5.b Terminaltjener og personlige virtuelle regnemaskiner i sikker sone skal kun kjøre 

programvare til å analysere data som lagres i sikker sone, eller til beregninger som krever 

stor maskinkraft. All programvare skal installeres av driftspersonell, eller etter tillatelse av IT-

ansvarlig. 

3.5.c Nettverkstrafikk mellom tjener/personlige virtuelle regnemaskiner og lokal klient (PC-en) i en 

terminalsesjon i sikker sone skal være kryptert. 

3.5.d Brukere skal ikke ha adgang til å endre oppsett av terminalsesjon på lokal klient. 

3.5.e Lokale disker, skrivere og andre ressurser på den enkelte klienten (PC-en) skal ikke være 

tilgjengelig i terminalsesjon i sikker sone. Klipp- og lim mellom terminalsesjon og øvrige 

programmer på lokal klient er ikke tillatt. 

3.5.f Systemområder, programområder, dataområder og prosjektområder skal kun være 

tilgjengelig i terminalsesjon. 

3.5.g Brukerområdene er eneste lagringsplass i sikker sone som kan brukes både innenfor og 

utenfor terminalsesjon. Formålet med brukerområdene er å mellomlagre resultater og 

overføre datasett som er klassifisert til å brukes utenfor sikker sone. 

3.5.h Utskrift av personopplysninger er ikke tillatt. 

4 Klassifisering av datasett 

4.1 Sikkerhetsklasser 

4.1.a Samtlige datasett i Frischsenterets varetekt skal klassifiseres i sikkerhetsklasse etter 

sensitivitet og identifiserbarhet i skjema i tabell 1. 

4.1.b Opplysninger om enheter eller relaterte enheter som er lagret sammen, enten 

lagringsmediet er elektronisk eller papirbasert, regnes som ett datasett. Til datasettet hører 

også dokumentasjon, nøkler og identifikasjonsdata, dersom disse lagres sammen med data. 

Uttrekk og arbeidsfiler er en del av datasettet med mindre disse ønskes klassifisert som egne 

datasett. 

4.1.c Før innhenting av nye datasett plikter de enkelte medarbeiderne å melde fra til direktøren. 

Direktøren har ansvaret for å melde eller søke konsesjon for datasett der dette er nødvendig.  
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4.1.d Data som brukes i en analyse bør trekkes ut av eller omformes fra opprinnelige datasett slik 

at de kan klassifiseres i laveste sikkerhetsklasse som er forenelig med gjennomføring av 

analysen. Utdrag eller omformete data som nedgraderes regnes som egne datasett og skal 

lagres separat fra det opprinnelige datasettet. 

4.1.e Direktøren foretar førstegangs sikkerhetsklassifisering av datasett. Nedgradering av utdrag 

av datasett eller omformete datasett som opprinnelig har klasse A eller B foretas av 

direktøren. For datasett som opprinnelig har lavere sikkerhetsklasse kan nedgradering 

foretas av registeransvarlig. 

Tabell 1: Sikkerhetsklasser 
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1 Direkte identifiserende 
kjennetegn  

F.eks. navn eller personnummer A B B F 

2 Identifikasjon separat 
lagret ved 
Frischsenteret 

Løpenr som kan kobles til direkte 
identifiserende kjennetegn lagret 
separat ved Frischsenteret 

B B B F 

3 Identifikasjon separat 
lagret ved annen 
institusjon 

Løpenr som kan kobles til direkte 
identifiserende kjennetegn lagret 
separat ved f.eks. SSB 

B C C F 

4 Indirekte Identifiserbar 
for et stort antall 
enheter 

Registerdata for hele eller store grupper 
av befolkningen der krysskobling av 
kjennetegn gir mulighet for 
identifikasjon av enkeltpersoner eller 
enheter 

B C C F 

5 Indirekte Identifiserbar 
for et lite antall enheter 

Utvalgsdata der krysskobling av 
kjennetegn gir mulighet for 
identifikasjon av enkeltpersoner eller 
enheter, eller registerdata der slik 
krysskobling bare identifiserer et mindre 
antall. 

B C D F 

6 Omkodet datasett med 
separat lagret 
kodenøkkel 

Datasett der både variabelnavn og 
innhold er kodet etter en nøkkel som er 
separat lagret , hvor ingen kan 
identifiseres uten kjennskap til koden. 

C D D F 

7 Anonyme data Krysskobling av kjennetegn gir ingen 
mulighet for å identifisere 
enkeltpersoner eller enheter 

E E E F 

 

4.1.f Sikkerhetsklassifiseringen av datasettene skal dokumenteres i en dataoversikt. I et eget 

filarkiv som er tilgjengelig for brukerne og personvernmyndighetene skal det også lagres 

opplysninger om registeransvarlig, prosjekttilknytting, kilde, henvisning til dokumentasjon, 

konsesjon, varighet og regler for sletting, andre bruksklausuler, og sensitive eller særlig 
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identifiserende kjennetegn. Dersom datasettet er utdrag fra et annet datasett skal dette 

fremgå. 

4.2 Inndeling i sensitivitetsgrupper 

4.2.a Inndelingen er ment å fange opp alvorligheten av konsekvensene for den registrerte, for 

samfunnet eller for Frischsenteret hvis opplysningene om den enkelte registrerte ble kjent 

for uvedkommende.  

4.2.b Inndelingen i Sensitive (S) og Ikke-sensitive (I) personopplysninger følger direkte av GDPR 

artikkel 9 nr 1 (særlige kategorier av personopplysninger) samt artikkel 10 (straffedommer og 

lovovertredelser mv.), referert i internkontrollinstruksen punkt 2.6 og 2.7. 

4.2.c Andre taushetsbelagte datasett (T) er slike som ikke omhandler levende fysiske 

enkeltpersoner, men bedrifter, organisasjoner og lignende, og som derfor ikke faller inn 

under loven. Slike datasett vil likevel være kunne være taushetsbelagte etter avtale med 

oppdragsgiver, dataleverandør eller enhetene selv.  

4.2.d Offentlige datasett (O) er datasett som er innhentet fra åpne kilder, i sin natur er ment for 

offentliggjøring, eller er offentlige etter avtale med dataleverandør eller den registrerte 

enheten selv. 

4.3 Inndeling i identifiserbarhetsgrupper 

4.3.a Inndelingen skal avspeile hvor lett det er å finne ut hvilke enkeltenheter opplysningene 

gjelder for, og vil derfor også si noe om hvor sannsynlig det er at uvedkommende som får 

kjennskap til datasettet som helhet, også derved vil kunne ha kjennskap til opplysninger om 

enkeltenheter. 

4.3.b Et datasett regnes som indirekte identifiserbart dersom det er mulig ved å krysskoble 

allment tilgjengelige kjennetegn å finne grupper med tre eller færre enheter. Eksempler på 

allment tilgjengelige kjennetegn kan være alder, kjønn og kommunenummer. 

4.3.c Omkodede datasett med separat lagret kodingsnøkkel skal både ha variabelnavn som er 

uten mening uten nøkkel (f.eks. ”X13” i stedet for ”kommunenr”) og der innholdet i 

variabelen ikke har noen mening uten nøkkel (f.eks. ”123” i stedet for ”0301” eller ”Oslo”). 

4.3.d Anonyme datasett (gruppe 7) omfattes ikke av Personopplysningsloven, men vil likevel 

kunne være taushetsbelagte etter avtale med oppdragsgiver, dataleverandør eller enhetene 

selv. 

4.4 Felles for taushetsbelagte opplysninger (sikkerhetsklassene A-E) 

4.4.a Med taushetsbelagte opplysninger menes alle datasett som ikke er offentlige. 
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4.4.b Alle som skal ha tilgang til taushetsbelagte data skal på forhånd gjøres kjent med 

konsesjonsvilkår eller andre klausuler på bruk av dataene, og må underskrive de nødvendige 

taushetserklæringene knyttet til hvert datasett. 

4.4.c Taushetsbelagte datasett skal ha en registeransvarlig. Prosjektleder er normalt 

registeransvarlig overfor Datatilsynet, oppdragsgiver og/eller dataleverandør. Dersom data 

skal brukes på flere prosjekter med ulike prosjektledere er direktøren registeransvarlig. 

4.4.d Taushetsbelagte data skal behandles i sikker sone. For data i klassene D og E kan direktøren 

gjøre unntak etter en konkret vurdering dersom det er nødvendig for å gjennomføre 

analysene. 

4.5 Sikkerhetsklasse A 

4.5.a Datasett i sikkerhetsklasse A skal ikke lagres over tid hos Frischsenteret. Ved mottak av slike 

datasett skal direkte identifiserende kjennetegn skilles ut i egne datasett som lagres separat i 

sikker sone. Personidentifikasjon skal fortrinnsvis lagres på papir eller CD og oppbevares i 

safe, og skal aldri oppbevares på samme diskområde som de øvrige opplysningene i 

datasettet. De utskilte identifiserende kjennetegnene og de øvrige dataene skal regnes som 

to separate datasett i sikkerhetsklasse B. 

4.5.b Ved egen innsamling eller kvalitetskontroll av data i sikkerhetsklasse A skal identifiserende 

kjennetegn kun kobles til de øvrige kjennetegnene når det er nødvendig for arbeidet, og 

mellomlagrede datasett skal slettes umiddelbart etter bruk. 

4.6 Sikkerhetsklasse B 

4.6.a Datasett i klasse B lagres kun i sikker sone. All behandling av slike data skal foregå på 

terminaltjener i terminalsesjon. 

4.6.b Datasett i klasse B som har direkte identifiserende kjennetegn (I.1 og T1) skal deles i separate  

datasett med de identifiserende kjennetegnene og de øvrige dataene på samme måte som 

for klasse A så snart dette er praktisk mulig. 

4.7 Sikkerhetsklasse C 

4.7.a Datasett i klasse C skal lagres i sikker sone og behandles på terminaltjener i terminalsesjon.  

4.8 Sikkerhetsklasse D 

4.8.a Datasett i klasse D skal som hovedregel lagres og behandles enten i intern sone eller i sikker 

sone. 
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4.8.b Datasett i klasse D kan lagres og behandles hos samarbeidspartner eller underleverandør for 

en kortere tid etter en konkret vurdering av direktøren, dersom behandler har underskrevet 

taushetserklæringer og sikkerheten ved behandlingen er dokumentert som tilfredsstillende i 

forhold til sensitivitet og identifiserbarhet. 

4.8.c Lagring av datasett i klasse D utenfor sikker sone skal kun skje på diskområder der det er satt 

særskilt brukerbegrensning. 

4.8.d Datasett i klasse D skal være kryptert ved transport til godkjent lagringssted.  

4.8.e Tillatelse til lagring og behandling utenfor sikker eller intern sone skal dokumenteres i 

dataoversikten. 

4.9 Sikkerhetsklasse E 

4.9.a Datasett i klasse E skal lagres og behandles enten i intern sone eller i sikker sone, eller hos 

samarbeidspartner eller underleverandør etter en konkret vurdering av registeransvarlig. 

4.9.b Lagring av datasett i klasse E utenfor sikker sone skal kun skje på diskområder der det er satt 

særskilt brukerbegrensning. 

4.9.c Datasett i klasse E skal være kryptert ved transport til godkjent lagringssted. 

4.10 Sikkerhetsklasse F 

4.10.a Datasett i klasse F er ikke underlagt spesielle begrensninger på lagring og bruk, utover vanlig 

forsiktighet i forhold til lover og regler, samt allmennhetens og Frischsenterets interesser. 

5 Øvrige bestemmelser 

5.1 Privat bruk 

5.1.a Maskiner, nettverk og andre IT-ressurser i sikker sone skal ikke brukes privat. 

5.1.b Ressurser i intern og ekstern sone kan brukes til private formål så lenge dette ikke går på 

bekostning av arbeidet. 

5.1.c Driftspersonalet kan kjøre viruskontroll og andre sikkerhetskontroller på alle datafiler og 

eposter på datautstyr eid av Frischsenteret, herunder kontroll av at taushetsbelagt 

informasjon ikke lagres eller transporteres i strid med denne instruksen, og etter å ha varslet 

brukeren slette filer som kan representere en sikkerhetsrisiko. 

5.1.d Brukere må være oppmerksom på at utstyr uten forvarsel kan disponeres av andre personer, 

og må derfor selv sikre private dokumenter mot innsyn. 
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5.2 Sikring av investeringer 

5.2.a Administrative opplysninger skal behandles på samme måte som taushetsbelagte 

opplysninger. 

5.2.b Forskningsresultater fra Frischsenterets prosjekter skal være offentlige og etterprøvbare. 

Dersom det er avtalt med oppdragsgiver at resultater og/eller grunnlaget skal unndras 

offentlighet for en periode, skal dette materialet behandles på samme måte som 

taushetsbelagte opplysninger i sikkerhetsklasse E. 

5.2.c Brukere er ansvarlig for at det tas sikkerhetskopi av egne kontormaskiner, bl.a. av alle 

endrede filer som ikke lett lar seg gjenskape, som bearbeidede datasett, egenutviklete 

programmer og skriftlige publikasjoner. Innkjøpt programvare, hvor installasjonsmediet er i 

behold, skal ikke sikkerhetskopieres. 

5.2.d USIT tar sikkerhetskopi av alle nettverksdisker i ekstern sone hver natt. 

5.2.e Driftspersonell tar sikkerhetskopi av prosjektområder og brukerområder i sikker sone, samt 

sikkerhetskopi av dataområder og systeminformasjon regelmessig. Driftspersonell tar også 

sikkerhetskopi av administrative dataområder i intern sone hver natt. 

5.2.f For å sikre kvalitet og etterprøvbarhet skal egenutviklete programmer som er brukt til 

bearbeiding eller analyse oppbevares for fremtiden, og ikke slettes før det med rimelig 

sikkerhet kan antas ikke lenger å ha interesse. Derimot kan bearbeidede datasett som lett 

kan gjenskapes fra rådata og lagrede programmer slettes. 

5.2.g Ved avslutning av prosjekter og/eller engasjementer skal prosjektleder i samråd med 

driftspersonell sørge for at materiale av varig verdi arkiveres på egnet medium (for eksempel 

CD-ROM), eller egnet lagringsområde for avsluttede prosjekter i sikkersone. Dette inkluderer 

datasett som ikke er taushetsbelagte, egenutviklete programmer og endelig utgave av 

publikasjoner. Dersom vilkår for utlån eller eier av opplysningene krever det skal datasett 

slettes. 

5.2.h Medarbeider som slutter kan med tillatelse fra prosjektleder/registeransvarlig få med seg 

kopier av filer som ikke er taushetsbelagte. 

5.3 Lagring på nettskyer 

5.3.a Det er tillatt å benytte lagringsløsninger i nettskyer (f.eks. Dropbox, Google Drive, Onedrive 

e.l.) til å lagre og dele forskningsarbeid/forskningsresultat, utkast av artikler og notater eller 

lignende med samarbeidspartnere.   

5.3.b Det er forbudt å lagre taushetsbelagt informasjon på nettsky-tjenester. Administrative data 

som er taushetsbelagt kan lagres på skytjenester dersom det er egen databehandleravtale. 
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5.3.c Brukere er ansvarlige for sin bruk av nettsky-tjenester, og er ansvarlig både for sikkerhet og 

integritet av sine lagringer. 

5.4 Flyttbare datalagringsmedia (CD, DVD, bånd, eksterne harddisker, USB-disker etc) 

5.4.a Taushetsbelagte opplysninger skal ikke oppbevares på flyttbare datalagringsmedia, med 

mindre det er særskilt behov knyttet til fysisk levering av data til eller fra dataleverandør eller 

lignende. 

5.4.b Flyttbare media som inneholder taushetsbelagte opplysninger skal oppbevares i låst safe.  

5.5 Sletting av data 

5.5.a Datasett skal senest slettes når konsesjonsvilkår eller andre bruksklausuler krever det, men 

kan slettes tidligere etter reglene i neste punkt. 

5.5.b Taushetsbelagte datasett skal slettes så snart det er åpenbart at de ikke vil bli benyttet i 

videre forskning, eller til revisjon av artikler under vurdering i tidsskrifter eller bøker. Dette 

gjelder ikke Frischsenterets egne administrative data 

5.5.c Ved sletting av datasett skal alle orginaler og kopier også slettes uansett lagringsmedia 

(harddisker, disketter, utskrifter, CD, bånd etc). 

5.5.d Maskiner som hives eller selges skal ikke inneholde harddisk som kan inneholde 

taushetsbelagte opplysninger. Det samme gjelder lagringsmedia (harddisker, disketter, 

utskrifter, CD, bånd etc).  

5.5.e Sletting av data utenfor sikker sone gjøres ved overskrivningsprogram eller fysisk 

destruksjon av mediet. Det er ikke tilstrekkelig å bruke operativsystemets vanlige 

slettekommandoer. For papirutskrifter brukes makuleringsmaskin. Sletting av data på 

ordinære lagringsmedier i sikker sone kan gjøres med vanlige slettekommandoer, såfremt 

det ikke beholdes en kopi av slettede filer. 

5.6 Sikkerhetsrevisjon 

5.6.a Direktøren har ansvaret for at det hvert år som en del av arbeidet med Frischsenterets 

årsmelding blir foretatt en sikkerhetsrevisjon. 

5.6.b Sikkerhetsrevisjonen skal verifisere at reglene i GDPR, lover, forskrifter, 

informasjonssikkerhetsinstruks og sikkerhetsinstruks faktisk blir fulgt. Det skal særlig legges 

vekt på å kontrollere at a) alle datasett er riktig sikkerhetsklassifisert og lagret i riktig sone, b) 

datasett som skal slettes er slettet, deriblant data fra klasse C som midlertidig lagres utenfor 

sikker sone, c) brukere kun har den tilgang som de skal være autorisert for, d) 

sikkerhetsbarrierene er riktig satt opp og ikke kompromittert. 
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5.6.c Resultatet av den årlige sikkerhetsrevisjonen skal dokumenteres. 

6 Ansvar 

6.1.a Direktøren har ansvaret for førstegangs klassifisering av datasett, nedgradering fra klasse A 

og B og autorisering av brukere i sikker sone. Han har et særlig ansvar for å påse at personer 

som slutter ved Frischsenteret får fjernet sin tilgang til sikker sone, og for at data blir slettet 

når de skal etter konsesjonsvilkår eller andre avtaler og regler. 

6.1.b Direktøren har ansvaret for å gjennomføre sikkerhetsrevisjon. 

6.1.c IT-ansvarlig har ansvaret for autorisering av brukere i intern sone, samt i ekstern sone i 

samråd med USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi). 

6.1.d Prosjektledere/registeransvarlig har ansvaret for alle datasettene på sine prosjekter, at disse 

er sikret i henhold til sin klassifisering, og for autorisering av brukere som skal ha tilgang til 

datasettene. Han/hun har et særlig ansvar for å påse at personer som slutter på et prosjekt 

får fjernet sin tilgang til prosjektets datasett, og for at data blir slettet når de skal etter 

konsesjonsvilkår eller andre avtaler og regler. 

6.1.e Den enkelte medarbeider har ansvaret for å sikre maskinvare og data som er i 

medarbeiderens varetekt. 

6.1.f Driftspersonell omfatter IT-ansvarlig, data-ansvarlig og andre som direktøren gir fullmakt til å 

drifte IT-systemet. Arbeidsdelingen avtales løpende. Driftspersonell har ansvaret for drift av 

maskiner og nettverk og sikkerhetskopiering i sikker sone, drift av nettverk og 

sikkerhetsbarrierer i intern sone, driftsdokumentasjon og logger, den daglige oppfølgingen 

av at sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og iverksetting av tilgang til soner og datasett etter 

autorisasjon fra rette vedkommende. 

6.1.g USIT har ansvaret for drift av det fysiske nettverket og tjenermaskiner i ekstern sone, samt for 

gjennomføring av tilgangskontroll i intern sone i samsvar med egen avtale. USIT-ansatte er 

underlagt særskilt taushetsplikt. 

6.1.h Direktøren fastsetter skjemaer for a) generell taushetserklæring for alle ansatte ved 

Frischsenteret og andre som gis tilgang til intern sone, b) taushetserklæring for personell 

med tilgang til sikker sone der det spesielt går fram at all aktivitet vil bli logget, c) 

sikkerhetsklassifisering og øvrige opplysninger om de enkelte datasett.  

6.1.i Driftspersonell utarbeider veiledninger for a) oppgradering og vedlikehold av 

operativsystemer, b) installasjon og vedlikehold av antivirusprogram og lokale brannmurer, 

c) lokal tilgangskontroll på diskområder, d) sikkerhetskopiering (backup) av lokale filer, e) 
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omforming og uttrekk av datasett som kan nedgraderes, f) sletting eller overskrivning av 

data, og g) bruk av ressurser i sikker sone. 

6.1.j Personvernombudet har ansvar for å vurdere om behandlingen av personopplysninger er i 

samsvar med lover og forskrifter, gjennomgå og uttale seg om  

personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) og gi råd om alle spørsmål knyttet til personvern. 

6.1.k IT-ansvarlig foretar en løpende vurdering av behovet for revisjon av denne instruksen og 

foreslår endringer for direktøren. Direktøren har ansvaret for at instruksen gjennomgås og 

revideres minst hvert femte år. 

6.1.l Alle brudd på denne instruksen skal rapporteres til direktøren og IT-ansvarlig.  
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