
For prosjekter ved AHUS som vil benytte til USIT/TSD og den 
overordnededatabehandleravtale (AHUS-UiO): 
(Kopi av signert avtale sendes personvernombudet ved AHUS) 
 

1. Prosjektnavn : [oppgis] 
 

2. Prosjektleder :  [navn, kontaktinformasjon] 
 

3. Forskningsansvarlig: Akershus Universitetssykehus 
 

4. Formell referanse til prosjektet 
REK-nr:   [oppgis] 
Personvernombud:  [oppgis] 
Internt saksnummer:  [oppgis] 

 
5. Representasjon av identitet til de inkluderte: 

 
6. Direkte identifiserende personopplysninger:  Ja        Nei 

 
7. Avidentifiserte personopplysninger:   Ja        Nei 

 
 Hvis ja, utleveres koplingsnøkkel:   Ja        Nei 

 

 Hvis ja, må holdes atskilt på egen fil, oppfylt:  Ja        Nei 
 

8. Sluttdato for prosjektet (maks varighet på lagring, må samsvare med 
sluttdato for REK /personvernombud godkjenning): [oppgi nøyaktig dato og 
år for prosjektslutt] 

 
9. Prosjektadministrator (den som registrerer prosjektet i TSD) :  

 
10. Prosjektadministrator epost : 

 
11. Prosjektadmininstrator tlf:  

 

12. Oppgi fakturaadresse, for forskere med UIO-tilknytning, må også prosjektet ha UiO 
tilknytning for å få UiO pris, oppgi da en UIO fakturaadresse (tiltak, stedkode, evt 
prosjekt) 

 
Adresse :  
Faktura merkes med :  

 
Informasjonen inkludert tilhørende linker bekreftes lest og forstått ved signatur 
på dette dokumentet 
 
-USIT vil ikke under noen omstendigheter levere ut data fra prosjektet til andre enn prosjektets registrerte 
medlemmer (brukere). Prosjektets deltakere (brukere i TSD) er de eneste som vil kunne aksessere, importere 
og eksportere data. Evt utlevering av data må prosjektet selv stå for. Data kan da krypteres inne i TSD og 
eksporteres og utleveres kryptert. 



 
- Prosjektleder bekrefter med dette at avtaleskrivet om Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive data 
er lest og forstått, og at ytelser fra TSD ut over standard tjenestene (som ekstra lagringsplass, maskinkraft, 
software, databaser el lign) faktureres ihhtTSDs gjeldende priser for UiO/AHUS (externe). 
 
For de med UIO fakturaadresse se http://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/ta-i-bruk/avtaler-og-
bilag/abn_avtale_2016_uio_16102015.pdf 
 
For de med OUS fakturaadresse se http://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/ta-i-bruk/avtaler-og-
bilag/abn_avtale_2016_andre_16102015.pdf 
 
- Prosjektleder bekrefter med dette at TSDs bruksområde og at TSD systembeskrivelsen og er lest og forstått 
(http://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/mer-om/systembeskrivelse/index.html)  
 
- Prosjektleder er ansvarlig for at man benytter direkte identifiserbare data så lite som overhodet mulig inne i 
TSD. Ved bruk av Nettskjema + minID/BankID skal personnummer vaskes bort og koplingsnøkkel lagres slik at 
den er tilgjengelig for så få prosjektdeltakere som mulig. Se mer info på  

http://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/hjelp/secure-nettskjema/index.html#toc6 
 

13. Endringer i prosjektets formål og type data som behandles skal meldes med 
ny versjon av dette vedlegget til USIT/TSD.  

 
 
Dato og signatur  
prosjektleder :  
 
……………………………………………………………………………… 
 
for forskningsansvarlig (Nivå 2- eller Nivå 3 -leder) (sign) :  
 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
for forskningsansvarlig (Nivå 2- eller Nivå 3 -leder) (blokkbokstaver) : 
 
 
……………………………………………………………………………… 
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