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Projekt rörande hantering av personuppgifter
Kristina Arnrup Thorsbro och Jonas Wigbrant presenterade sitt projekt. Kristinas PPT klipps
in nedan:
Varför ett särskilt projekt?
• ny lagstiftning maj 2018
• rapport från internrevisionen juni 2016
Nuläget:
svårigheter
delat ansvar på central nivå

möjligheter
nödvändig kompetens finns
inom organisationen

svårigheter
delat ansvar på central nivå

bristande stöd till
systemförvaltare och till
verksamheten

existerande strukturer att
bygga vidare på

bristande stöd till
systemförvaltare och till
verksamheten

decentraliserad organisation
– många inblandade

aktivt arbete för att utveckla
stöd för hantering av
forskningsdata

decentraliserad organisation
– många inblandade

Föreslagna åtgärder:
permanenta förändringar
• dataskyddsombud på heltid
• tydligt ansvar för informationssäkerhet
• samordning inom förvaltningen
• stöd och hjälp till hela universitetet
• datorstöd för förteckning av personuppgiftsbehandlingar
• styrdokument

anpassning till ny lagstiftning
• följa den svenska implementeringen
• inventera existerande personuppgiftsbehandlingar
• se över existerande IT-system
• anpassa universitetets systemförvaltningsmodell
• informera alla berörda

Digital examination
Pal Olsson beskrev hur projektet startade den 1 jan 2017 med honom som projektledare på
20% och en styrgrupp med representation från PedSamIT. Arbetet har bestått av
inventeringar av nuläget vad avser användandet av digital examination, övriga
examinationsformer samt behov och önskemål. Stor spridning i resultatet. Behovet är olika
stort och av olika karaktär. Projektet är nu i slutskedet och ska resultera i en
kravspecifikation inför upphandling. Styrgruppen kommer att få ta del och ge synpunkter
innan förslaget presentera för UN i slutet av maj.

Rapport från arbetsgrupp Lärplattformar/medier
Mia Hedberg redogjorde för gruppens senaste möten som haft temat tillgänglighet. Man har
bl.a. träffat representanter för Pedagogisk stöd. Gruppen kommer att demonstrera för
Pedagogiskt stöd hur de olika lärplattformarna ser ut och fungerar, vad studenterna ser
samt vilka möjligheter lärarna har att förbättra tillgängligheten redan från början. Gruppen
har även planer på att ta fram sammanställningar av ”do:s and don’t:s” för alla som arbetar
med LMS:er. Information om TorTalk finns tillgängligt för alla inom LU (personal och
studenter) på UB:s hemsida.

Kompetensutveckling i e-lärandets juridik
Christina Gummesson lyfte fram behovet av en LU-satsning för en särskild resurssida eller
kurs. Flertalet delade bestämt uppfattningen att behovet är stort. Vi beslutade att äska
särskilda medel i UN för en e-kurs och att Magnus Svensson och Elsa Trolle Önnerfors skissar
på ett förslag. Anders tar upp frågan med Bo-Anders Jönsson och Karl Ageberg för att
förbereda dem på att ett förslag är på väg och för att skynda på hanteringen i nämnden.

Poll-system
Flera förfrågningar har inkommit till nätverkets medlemmar om LU kan tänkas köpa in
licenser centralt, t.ex. för Mentimeter. Maria Hedberg och Marita Ljungqvist har undersökt
hur många inom LU som idag använder Mentimeter. Även om det är relativt många är det
bara en handfull som nyttjar betalversionen. Även andra system används och även för dessa
är gratisversioner det vanligaste. Man använder dessutom verktygen i olika syften. Nätverket
enades om att behovet av ett centralt inköp var litet.

HT:s lärosalar med lärarstyrd videoinspelningsutrustning
Salarna finns på LUX. Utrustningen är installerad och det finns ett avtal med Högskolan
Dalarna om support (som löper ut nästa år). Salarna och utrustningen används inte så flitigt

vid fakulteten idag och HT har ställt frågan om andra fakulteter är intresserade av att nyttja
salarna. Enligt nätverket tycks behovet inte vara särskilt stort – det finns andra möjligheter
att spela in/streama särskilda föreläsningar och händelser, t.ex. med stöd av LU-konferens.
Utvecklingen har dessutom gått mot enkla produktioner som lärarna gör fram för den egna
datorn.

Övrigt
Marita Ljungqvist flaggade för höstens kurs Kursdesign med fokus på blended learning.
Höstens mötestider: 19 september kl 14-16 samt 21 november kl 14-16

Vid tangentborden
Lotta Åbjörnsson och Anders Sonesson

