
Kurs i Digitalt samtykke
15.01.2021 på Zoom kl 14:15-15:45



Lenker

• https://www.nsd.no/personverntjenester/oppslagsverk-for-personvern-i-
forskning/samtykke-og-andre-behandlingsgrunnlag/
• Her ligger en veldig fin NSD-word mal for et samtykke

• https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html

• https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagring/infoklasser.html



Hvem er vi?

Torgeir Christiansen, TeachingLearningVideolab (TLVlab)

Jonas Ulleland, UiO:VideoHub nettverk og TLVlab



Agenda

Kort om samtykke og informasjonsskriv

Typiske utfordringer med samtykke og informasjonsskriv

Digitalt samtykke – hva kan det være?

Gjenomgang av nettskjema.uio.no

Praktisk: lag eget samtykkeskjema i nettskjema



Antar UiO dataklassifikasjon er kjent

https://www.uio.no/english/services/it/security/lsis/data-classes.html



Lovlig grunnlag for behandling av persondata ved samtykke:
• Alminnelige personopplysninger: art. 6 nr. 1 bokstav a)
• Særlige kategorier personopplysninger: art. 9 nr. 2 bokstav a)
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-2#KAPITTEL_gdpr-2)

"Barn og ungdommer kan som hovedregel selv samtykke til deltakelse i forskning med ikke-sensitiv
data når de er fylt 15 år og sensitiv data når de er 16 år. For barn under denne alderen bør foreldre
samtykke på vegne av barnet."
https://www.nsd.no/personverntjenester/oppslagsverk-for-personvern-i-forskning/samtykke-og-andre-behandlingsgrunnlag/



Samtykke og informasjonsskriv
Viktig å huske på

Husk Informert samtykke = din kontrakt med informanten

• Samtykkeskjema er normalt den måten vi som forskere får tillatelse til
å hente informasjon fra andre, f.eks. gjennom intervjuer eller
observasjoner.

• Samtykkeskjema må være utformet riktig for din bruk og på en slik
måte at deltakerne forstår hva de samtykker til.

• Samtykkeskjemaet skal ligge ved når du søker Norsk senter for 
forskningsdata (NSD) om tillatelse til å samle data



Krav til samtykke

Et gyldig samtykke krever at det er:
• Frivillig
• Spesifikt og Informert
• Utvetydig gjennom en aktiv handling
• Dokumenterbart
• Like lett å avgi samtykke som å trekke tilbake
(https://www.nsd.no/personverntjenester/oppslagsverk-for-personvern-i-forskning/samtykke-og-andre-
behandlingsgrunnlag/)



Kort om samtykke og informasjonsskriv
Samtykke er vårt lovlige behandlingsgrunnlag av data i disse tilfellene (GDPR a6,nr1,bA)

(https://www.nsd.no/personverntjenester/oppslagsverk-for-personvern-i-forskning/samtykke-og-andre-
behandlingsgrunnlag)



Kort om utfordringer med samtykke og
informasjonskriv
• Slettedato / anonymiseringsdato
• Hvem skal ha tilgang?
• Forsinkelser?
• Annen bruk, for spesifikke?
• Utforming av tekst sammen med NSD. En fruktbar prosess som kan

hjelpe med å strukturere prosjektet.
• NB Husk at samtykke kan være sensitivt og må følge samme

lagringsregler osv som andre data



Hva med Personnummer?

• «Selv om fødselsnummeret ikke regnes som sensitivt, er det klare
grenser for bruken av det. Fødselsnummeret kan bare brukes når det 
er saklig behov for sikker identifisering av en person og
fødselsnummeret er nødvendig for å oppnå slik identifisering.»

• https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-
plikter/personopplysninger/fodselsnummer/



Agenda
Kort om samtykke og informasjonsskriv

Typiske utfordringer med samtykke og informasjonsskriv

Digitalt samtykke – hva kan det være?
Gjenomgang av nettskjema.uio.no

Praktisk utprøvning: lag eget samtykkeskjema i nettskjema



Digitalt samtykke – hva kan det være?

• Toveisverifikasjon
• Et skannet undertegnet dokument
• En underskrift på en touchplate i en eller annen form
• En verbal godkjenning du kan bevise at ble gitt
• Et videoopptak med lyd og bilde hvor man godkjenner samtykke eksplisitt
• Et digitalt signert dokument
• UIO:Nettskjema X4



Toveisverifikasjon

"Forsker sender en epost med god informasjon om studien hvor det 
bes om samtykke fra deltakeren. Deltakeren svarer på epost: «Jeg 
samtykker til deltakelse». Når deltakeren har sendt dette på epost, 
mottar vedkommende en lenke på epost eller en SMS med en kode."
(https://www.nsd.no/personverntjenester/oppslagsverk-for-personvern-i-forskning/samtykke-og-
andre-behandlingsgrunnlag/)

Passer for spørreundersøkelser og intervjuer
Men det holder som oftest med en avkryssningboks "Jeg samtykker" I spørreskjema



Scannet papir

Bruk UIO scanner - "scan til arbeidsepost"!

Bruk av privat scanner/telefon:

- Gul data – arbeidsepost og kortvarig oppbevaring på privat enhet

- Rød data – Ikke bruk privat utstyr
(https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html)



En underskrift på en touchflate i en eller annen form

Adobe har 
forskjellige applikasjoner for 
touchflater som kan brukes til å 
innhente signaturer.



En verbal godkjenning du kan bevise at ble gitt

• Feks skriftlige vitnemål fra uavhengige vitner



Et videoopptak med lyd og bilde

• Samtykket må være eksplisitt
• Deler opp samtykket per formål
• Lag en fast tekst du leser opp for alle for å sikre konsistens



Et digitalt signert dokument – hva kan det 
være?



Nettskjema X4 – fire nivåer for identifisering
• Hvor respondenten selv identifiserer seg

• Åpent skjema
• Kun inviterte

• Hvor respondenten selv identifiserer seg
• Kun feide-innlogging

• Identifikasjon gjennom BankID pålogging
• Identifikasjon gjennom BankID pålogging/signering med BankID (TSD)

• For røde data
• https://consent-portal.tsd.usit.no/
• Mulig å scanne inn papir-samtykker og manuelt taste inn samtykket



Manuell inntasting av samtykke



Registration to use the consent-portal



Hvordan ser det ut for deltagere



Praktisk oppgave – lag samtykkeskjema

• Nettskjema.uio.no

• Lag et nettskjema med "Kun inviterte"

• Lagring til Nettskjema (ikke TSD)

• Innstillinger
• Tillat at respondenten kan endre/slette besvarelsen
• Send kvittering på mail til respondenten

• Send skjema til din private epost

• Svar på ditt eget nettskjema

• Endre/slett ditt eget samtykke


