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Studerendes forskellige roller og opgaver

• Studerende får adgang til forskningsdata
• Som studentermedhjælper på et forskningsprojekt
• Som databehandler for et forskningsprojekt
• Som ulønnet medhjælp på et forskningsprojekt

Regler og blanketter på forskningsportalen på KUNet

• Studerende indsamler selv data til specialer, projekter 
eller opgaver

Regler og blanketter på Studieinformation på KUNet og på Undervisningsportalen
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https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/forskning/data/behandling-af-personoplysninger/studerendes-forskningsdata/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/studie/biologi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=S%C3%A5dan%20indsamler%20og%20h%C3%A5ndterer%20du%20persondata&topicId=bec7ad0a-9376-4138-aa9f-3faccbbbd555#bec7ad0a-9376-4138-aa9f-3faccbbbd555
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/undervisning/persondata/Sider/default.aspx


Studerende ansættes som 
studentermedhjælp
• Kun adgang til persondata, som er nødvendige for at 

udføre opgaven
• Tavshedspligt efter reglerne i forvaltningsloven og 

straffeloven
• Resultater af studerendes arbejde tilhører KU
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Studerende er databehandler på et 
forskningsprojekt

• Studerende, som udfører databehandlingsopgaver for 
et forskningsprojekt uden en ansættelse som 
studentermedhjælp, er databehandler for Københavns 
Universitet. 

• Databehandleraftale mellem instituttet og den 
studerende.

• Resultater af den studerendes arbejde tilhører KU

• Skabelon: Databehandleraftale - studerende.docx
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https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/forskning/data/behandling-af-personoplysninger/studerendes-forskningsdata/Documents/Databehandleraftale%20-%20studerende.docx


Studerende som ulønnet medhjælp

Samarbejds- og fortrolighedsaftale

• Studerende med andre opgaver end databehandling får adgang til at se 
personhenførbare data. 

• Samarbejds- og fortrolighedsaftale mellem den projektansvarlige og 
den studerende om opgaver og tavshedspligt i forhold til persondata og 
andre fortrolige oplysninger.
Samarbejds- og fortrolighedsaftale - studerendes adgang til 
forskningsdata.docx

Rettigheds- og fortrolighedsaftale

• Resultater af studerendes arbejde tilhører den studerende,

• Rettigheds- og fortrolighedsaftale mellem forsker og studerende 
overfører rettigheder til KU

• Rettigheds- og fortrolighedsaftalen skal påtegnes af Tech Trans 
kontoret
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https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/forskning/data/behandling-af-personoplysninger/studerendes-forskningsdata/Documents/Samarbejds-%20og%20fortrolighedsaftale%20-%20studerendes%20adgang%20til%20forskningsdata.docx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/forskning/innovation/kommercialisering/Sider/Kommercialisering.aspx


Studerende indsamler selv data

Studerende er dataansvarlig, hvis den studerende selv 
“afgør formål og hjælpemidler” med dataindsamlingen

KU er dataansvarlig, hvis KU “afgør formål og 
hjælpemidler” med dataindsamlingen

KU får alvorlig kritik fra Datatilsynet

Proces for at følge Datatilsynets afgørelse 
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https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/It-Datatilsynet-retter-alvorlig-kritik-mod-KU.aspx


Studerende indsamler registerdata mv.

• Studerendes adgang til registerdata eller 
patientjournaler – uden samtykke,
• Hvis den studerendes arbejde kan sidestilles med forskning,
• Hvis vejleder bekræfter studerendes arbejde som forskning
• Blanket og procedure for adgang til registerdata mv. i 

studieinformation

• Studerendes adgang til forskningsdata med samtykke 
fra projektdeltagere
Vejledning og samtykkeskabelon på forskningsportalen
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https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/forskning/data/behandling-af-personoplysninger/fors%C3%B8gspersoners-rettigheder/Sider/default.aspx


Forskningsbaseret undervisning

• Personhenførbare forskningsdata i undervisningen,
• Hvis anonymiserede,
• Hvis specifikt samtykke fra deltagere i projektet

• Personhenførbare data indsamlet til forskning uden 
samtykke må kun bruges til forskning

• Henvendelse til Uddannelses- og forskningsministeriet
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