
FS-Brukerforum dag 1 (14.04.2015) – Workshop 1C 

 

Tema:  Studenter med behov for konfidensialitet:  

- trusselutsatte søkere og studenter 

- innsatte søkere og studenter 

 

Tilbakemelding fra FS-institusjonene viser at det er et ønske og behov for mer informasjon om rutiner 

for å håndtere søkere og studenter med behov for konfidensialitet.    

 

Du er blant dem som har meldt deg på workshop om dette på vårens Brukerforum. Hensikten med 

workshopen er å få snakket sammen og lære av hverandre. Vi har laget noen spørsmål til hjelp i 

forberedelsene til workshopen. 

 

Vi ber om at dere velger 1-2 spørsmål der din institusjon har funnet en god løsning på og som du kan 

dele med andre. 

 

Vi ber i tillegg om at dere velger 1-2 spørsmål der din institusjon trenger hjelp til å finne en løsning og 

en hensiktsmessig rutine. 

 

Vi ønsker at arbeid på workshopen skal munne ut i noen få konkrete punkter som oppsummerer 

diskusjonen og viser retningen for et videre arbeid, så fremt det lar seg gjøre. 

 

Har dere andre problemområder knyttet til studenter med behov for konfidensialitet, som dere ønsker 

at skal diskuteres på Brukerforum eller Kontaktforum, ta kontakt med oss på fs-sekretariat@fsat.no 

 

 

Har dere spørsmål, ta kontakt med oss på fs-sekretariat@fsat.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fs-sekretariat@fsat.no


Trusselutsatte søkere og studenter 

Vi kan oppleve å ha søkere og studenter som lever med ulike typer alvorlige trusler i livet sitt, som 
gjør at de ønsker eller trenger at vi beskytter opplysningene deres og håndterer studiesituasjonen 
deres på andre måter andre søkere og studenter. Det kan være søkere og studenter med fiktiv 
identitet (se Politiloven § IIa regler om fiktiv identitet som er er lagt ved bakerst i dette dokumentet), 
med voldsalarm eller med andre livsbetingelser der de føler seg truet. I spørsmålene under bruker vi 
trusselutsatte som samlebetegnelse. 
 

1. Har dere søkere eller studenter som er trusselutsatte? 
2. Hvordan fanger dere opp at dere har en trusselutsatt som søker opptak eller er student? 
3. Hvor mange trusselutsatte har dere i året? 
4. Har dere like rutiner for oppfølging av ulike typer trusselutsatte eller har dere ulike rutiner 

rundt studenter med for eksempel fiktiv identitet og andre trusselutsatte? 
5. Legger dere inn andre opplysninger i FS enn de folkeregistrerte opplysninger, som for 

eksempel fiktive fødselsnummer, navn eller adresser? 
6. Håndterer dere adresser, navn, fødselsnummer, brukernavn, passord og pin-kode på en annen 

måte for trusselutsatte enn for andre?  
7. Har dere studenter i andre situasjoner som har behov for tilsvarende tilrettelegging som 

trusselutsatte? Hvilke situasjoner? 
8. Har dere rutinebeskrivelser eller sjekklister for ansatte for hvordan man skal følge opp 

trusselutsatte gjennom søknadsprosess og/eller studietid? 
9. Har dere et bestemt kontaktpunkt/koordinator for trusselutsatte som også passer på at 

personopplysningene deres blir betryggende ivaretatt?  
10. Gjør dere bestemte tiltak i Fronter, Its learning eller andre LMS for å beskytte de 

trusselutsattes identitet? Hvis ja, går det automatisk så snart dere har fanget opp at dere har en 
trusselutsatt, eller må den trusselutsatte aktivt selv be om tiltak? Legger dere ut navnelister 
med kontaktinformasjon til studenter på emnet?   

11. Hvordan lagrer dere korrespondanse? I arkivsystemet? Med tilgang kun for et svært få ansatte? 
12. Dersom dere får innsynsbegjæring over en gitt mengde søkere, studenter eller tidligere 

studenter i hht. offentleglova, hvilke tiltak gjør dere for å sikre trusselutsattes personvern? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innsatte søkere og studenter 

Innsatte har lik rett til opplærig og utdanning som befolkningen ellers. Insattes adgang til utdanning 
er lovregulert i opplæringsloven og straffegjennomføringsloven (se vedlegg).  
 

1. Har dere søkere eller studenter som er innsatt i fengel? 
2. Har dere studenter som er omfattet av kriminalomsorg i frihet med frigangsavtale? 
3. Har dere studenter i andre situasjoner som har behov for tilsvarende tilrettelegging som 

innsatte? Hvilke situasjoner? 
4. Hvordan fanger dere opp at dere har en innsatt som søker opptak eller er student? 
5. Har dere et bestemt kontaktpunkt for fengsler og deres opplæringskontorer og lignende, som 

koordinerer søknads- og studieløpet for innsatte? 
6. Har dere rutinebeskrivelser for ansatte for hvordan man skal følge opp innsatte studenter? 
7. Har dere de samme rutinene for håndtering av høyriskofanger som for andre fanger? 
8. Samordner dere rutiner på ulike enheter? Hvis ja, hvordan? 
9. Hvor mange innsatte studenter og andre med tilsvarende behov for tilrettelegging har dere i 

semesteret/i året? 
10. Får innsatte brukernavn, passord og pin-kode? 
11. Hvilke rutiner har dere for å gi innsatte brukernavn, passord, pinkode? Skiller rutinene seg fra 

rutiner for andre studenter? 
12. Får innsatte tilgang til Fronter, Its learning eller andre LMS? Legger dere normalt ut navnelister 

med kontaktinformasjon til studentene på emnet? Hvis ja, gjør dere spesielle tiltak vedr. 
innsatte? 

13.  Dersom innsatte håndteres på andre måter enn andre søkere og studenter, hvordan holder 
dere orden på hva de ulike innsatte trenger av tilpasninger og oppfølging i studietiden? 

 
Undervisning 

 Hvordan håndterer dere innsatte som ønsker å ta emner som har påkrevd fremmøte på 
undervisning dersom den innsatte ikke får møte opp til undervisningen?  

 Tilgang til undervisnisngemateriell som ligger i Fronter på emner den innsatte ikke har opptak 
til. Gir dere slik tilgang? Hvis ja, gjør dere det også til andre studenter som ønsker det? 

 
Eksamen 

 Hvordan blir en innsatt meldt til eksamen? 
 Hvordan fanger dere opp at en innsatt er meldt til eksamen? 
 Hvordan avvikler dere eksamen for innsatte? 
 Hvem har kontakten med fengselet/opplæringskontoret og hva slags kontakt er det? 
 Har dere en sjekkliste for eksamensmedarbeidere? 
 Gjør dere registreringer i vurderingsmodulen som fanger opp dersom en fange har lokal 

avvikling av eksamen i fengslet? Hvis ja, hva gjør dere? 
 Digital eksamensavvikling, vet dere om bestemte utfordringer for innsatte 

eksamenskandidater? 
 Hvor lagrer dere søknader om tilrettelegging av eksamen for innsatte? Vanlig e-post? 

Arkivsystemet? I FS? Sletter dere opplysningene? Når? 
 
Opptak til studieprogram 
Hva slags informasjon, studieveiledning eller tilpassing i studieløpet får innsatte om obligatoriske 
emner i studieprogrammet dersom emnene har obligatorisk fremmøte og den innsatte ikke får reise 
ut av fengselet? 
 
Innsynsbegjæringer 
Dersom dere får innsynsbegjæring over gitt mengde studenter eller tidligere studenter i hht. 
offentleglova, gjør dere tiltak med tanke på innsattes navn eller adresse? 



 

Vedlegg 
 

 Informasjon angående adressesperre 

 Lov om politiet 

 Om innsattes rett til utdanning 

 Om behandling av sensitive personopplysninger 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Lov om politiet (politiloven)  

Kapittel IIa - regler om fiktiv identitet 

0 Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 107 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1613). 

§ 14 a.Tillatelsen 

En person som er registrert i folkeregisteret, og som står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet 

mot liv, helse eller frihet, kan gis tillatelse til å benytte andre personopplysninger om seg selv enn de 

virkelige (fingerte personopplysninger). 

Tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger kan bare gis dersom andre tiltak ikke kan gi tilstrekkelig 

vern. 

Tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger kan også gis til andre personer som bor i samme 

husstand som en person som gis tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger. 

I tillatelsen kan det settes vilkår dersom dette er nødvendig for å begrense ulemper som bruken av fiktive 

personopplysninger kan medføre for andre. 

0 Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 107 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1613). 

🔗Del paragraf 

§ 14 b.Saksbehandling og kompetanse 

Politidirektoratet avgjør om en person skal gis tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger. 

Politidirektoratet skal bistå søkeren med å innhente og tilrettelegge informasjon mv. som kan ha betydning 

for vurderingen av søknaden. 

Politidirektoratets avgjørelse kan påklages til Justisdepartementet. 

Politidirektoratet kan delegere myndighet etter annet ledd samt etter §§ 14d, 14e, 14g og 14h femte ledd 

til Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Kripos). 

0 
Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 107 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1613), endret ved lov 17 des 
2010 nr. 87 (ikr. 1 jan 2011 iflg. res. 17 des 2010 nr. 1608). 

🔗Del paragraf 

§ 14 c.Søkerens informasjonsplikt 

Søkeren skal gi opplysninger om alle rettsforhold som vil bli berørt av tillatelsen. Søkeren skal ved behov 

også på annen måte bistå Politidirektoratet under forberedelse av saken og så lenge tillatelsen gjelder. 

0 Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 107 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1613). 

🔗Del paragraf 

§ 14 d.Adgang til å innhente opplysninger 

Politidirektoratet kan, i saker som behandles etter dette kapitlet, uten hinder av taushetsplikt, kreve 

utlevert fra andre offentlige myndigheter de opplysninger som anses nødvendige. 

0 Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 107 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1613). 

🔗Del paragraf 

§ 14 e.Fastsettelse og registrering av fingerte personopplysninger 

Når det er gitt tillatelse til bruk av fingerte personopplysninger, skal Politidirektoratet umiddelbart 

fastsette hvilke fingerte personopplysninger som skal benyttes. De fingerte personopplysningene 

utarbeides i samråd med søkeren. 
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Politidirektoratet skal straks underrette folkeregistermyndighetene, og påse at de fingerte 

personopplysningene blir registrert og at de reelle personopplysningene blir avregistrert. 

0 Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 107 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1613). 

🔗Del paragraf 

§ 14 f.Virkningene av tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger 

Den som har fått tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger, kan benytte disse overfor offentlige og 

private rettssubjekter. Tillatelsen har ingen andre rettsvirkninger. 

0 Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 107 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1613). 

🔗Del paragraf 

§ 14 g.Bistand 

Politidirektoratet skal bistå den som har fått tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger ved kontakt 

med offentlige myndigheter eller private rettssubjekter. 

Direktoratet skal også bistå offentlige myndigheter eller private rettssubjekter, som har et rettmessig 

behov for å komme i kontakt med den som har fått tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger, med 

å formidle slik kontakt. 

Direktoratet skal videre gi veiledning og for øvrig bistå i den grad det anses rimelig. 

0 Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 107 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1613). 

🔗Del paragraf 

§ 14 h.Varighet og opphør 

Tillatelsen til å benytte fingerte personopplysninger kan gis for et bestemt tidsrom eller uten 

tidsbegrensning. 

Hvis det fortsatt foreligger et behov for å benytte fingerte personopplysninger når tillatelsen utløper, kan 

Politidirektoratet beslutte at tillatelsen skal forlenges. 

Dersom den som har fått tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger skriftlig ber om at tillatelsen 

skal opphøre, skal Politidirektoratet treffe vedtak om dette. 

Politidirektoratet kan, dersom vilkårene i § 1 åpenbart ikke lenger er oppfylt, tilbakekalle tillatelsen. Det 

samme gjelder dersom det foreligger vesentlige brudd på vilkårene i tillatelsen eller annet vesentlig 

misbruk av tillatelsen. 

Når retten til å benytte fingerte personopplysninger opphører, skal Politidirektoratet underrette 

folkeregistermyndighetene som avregistrerer de fingerte personopplysningene og reaktiviserer og 

ajourfører de reelle personopplysningene. 

0 Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 107 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1613). 

🔗Del paragraf 

§ 14 i.Forskriftshjemmel 

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i dette kapitlet. 

0 Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 107 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1613). 
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Om innsattes rett til utdanning  
 
Fra rapporten «Innsette i norske fengsel: Utdanning, utdanningsønske og rett til opplæring» Eikeland, Ole-
Johan; Manger, Terje; Diseth, Åge Røssing  
https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/7813/Eikeland_et_al%2c_2006%5b1%5d.pdf?sequence=1 
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Om behandling av sensitive personopplysninger 
 
Behandling av sensitive personopplysninger er regulert i Personopplysningsloven 
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31) 
 
§ 2.Definisjoner 
(…) 

8) sensitive personopplysninger: opplysninger om 

a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, 

b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, 

c) helseforhold, 

d) seksuelle forhold, 

e) medlemskap i fagforeninger. 

 
§ 9. Behandling av sensitive personopplysninger 
 
Sensitive personopplysninger (jf. § 2 nr. 8) kan bare behandles dersom behandlingen oppfyller et av vilkårene i § 8 og 

a) den registrerte samtykker i behandlingen, 

b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, 

c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte ikke er i stand til å 
samtykke, 

d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent, 

e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, 

f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller 
rettigheter, 

g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, sykepleie eller 
pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og opplysningene behandles av helsepersonell med 
taushetsplikt, eller 

h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at 
behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte. 
 

Ideelle sammenslutninger og stiftelser kan behandle sensitive personopplysninger innenfor rammen av sin 
virksomhet selv om behandlingen ikke oppfyller et av vilkårene i første ledd bokstav a - h.  
 
Behandlingen kan bare omfatte opplysninger om medlemmer eller personer som på grunn av sammenslutningens 
eller stiftelsens formål frivillig er i regelmessig kontakt med den, og bare opplysninger som innsamles gjennom 
denne kontakten.  
 
Personopplysningene kan ikke utleveres uten at den registrerte samtykker. 
 
Datatilsynet kan bestemme at sensitive personopplysninger kan behandles også i andre tilfeller dersom viktige 
samfunnsinteresser tilsier det og det settes i verk tiltak for å sikre den registrertes interesser. 
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