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Sak fra UiO til FS 

Det gjelder utplukk av data som Unit gjør på vegne av institusjonene i forbindelse med nasjonale 

(spørre)undersøkelser, dvs. der uttrekket omfatter langt flere enn én institusjon. Vi er glade for at Unit 

kan gjøre utplukket, og på den måten spare oss for arbeid, mottaker slipper å få data fra mange ulike 

institusjoner til ulike tider og i ulikt format, og utplukket blir likt (såfremt bakgrunnsdataene blir lagt inn 

likt i FS på de ulike institusjonene). 

 

Dagens ordning er at UiO etter en vurdering signerer samtykke/godkjenning/tillatelse til at Unit kan 

gjøre et utplukk av konkrete personopplysninger og sende til den som står for nasjonale 

undersøkelser som UiO ønsker å delta i, ev. så kan Unit sende ut undersøkelsen på vegne av den 

som står for undersøkelsen. 

 

Arbeidet med å definere hvilket utplukk av personopplysninger som vi ber Unit gjøre for oss, er en 

vurdering vi normalt bruker noe tid på hos oss før vi sender godkjenningen til Unit, da det hender at 

den som skal sende ut en spørreundersøkelse ikke er kjent med nyansene i oppbyggingen av 

personopplysningene i FS. Vurderingen av om vi ønsker å delta i undersøkelsen, vurdering av 

behandlingsgrunnlag, dialog om det nøyaktige utplukket med den som står for undersøkelsen, samt 

journalføring tar tid, så behandlingen av slike forespørsler tar noe tid. 

 

Når vi har gitt godkjenning til at Unit kan gjøre utlukket for oss, har vi med dagens ordning ingen 

mulighet til å se utplukket av personer og deres opplysninger som den som står for undersøkelsen får 

om personer i UiOs FS-database. Vi syns derfor det hadde vært bedre med en løsning der Unit for 

eksempel kunne vise utplukket i en STAR/Tableau-rapport, slik at vi har tilgang til å se opplysningene. 

 

Utplukkene de som står bak undersøkelser ønsker og kan få, er ofte ganske like. De er gjerne av 

typen registrerte studenter ett gitt semester, ev. registrerte studenter på studieprogram (AKTIV, 

PERMISJON+ registerkort) eller programstudenter på x-semester for de forskjellige 

studieprogramtypen o.l. Prosessen fra den som står for en undersøkelse kontakter UiO, til Unit gjør 

utplukket og gir opplysningene tilbake til den som står for en undersøkelsen, kunne med fordel også 

gjøres enklere. Kunne vi også sett på om det er mulig å forenkle prosessen? 


