
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – er et datterselskap av NORCE, med Universitetet i 

Bergen som største eier. Målsettingen for senteret er å styrke kunnskap og kompetanse slik at utsatte barn, 

unge og deres familier kan få behandling og annen hjelp som er tilpasset deres forutsetninger og behov. 

Senteret har et særlig ansvar for å utvikle, implementere og evaluere kunnskapsbaserte intervensjoner i 

arbeidet med et bredt spekter av problematferd og sosial kompetanse hos barn og unge. 

 

 

Spesialrådgiver innen personvern og kvalitetssikring, fast stilling 
 

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) søker en engasjert spesialrådgiver innen 

personvern og kvalitetssikring. NUBU gjennomfører flere helseforskningsprosjekter innenfor 

barnevern, familievern og barne- og ungdomspsykiatri, og vi søker derfor deg som har erfaring fra 

arbeid med regelverksetterlevelse innen helsesektoren eller helseforskning. 
 

Stillingen skal være både en kompetanseressurs og en pådriver for at våre helseforskningsprosjekter 

utføres i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for helseforskning og personvern. 

Stillingen har oppgaver knyttet til planlegging, oppstart og rapportering av forskningsprosjekter 

samt til NUBUs øvrige internkontroll innen personvern og informasjonssikkerhet. Innehaver av 

stillingen vil samarbeide med senterets IT-ansvarlige og systemutvikler i forskningsavdelingen.  

 

 

Arbeidsoppgaver 

• Utvikle og vedlikeholde rutiner og prosedyrer for NUBUs forskningsaktivitet (herunder 

forskningsinstruks). 

• Gi råd og bistand i spørsmål om personvern og informasjonssikkerhet i 

forskningsprosjekter. 

• Bistå i søknadsprosesser til REK, NSD eller andre aktuelle instanser. 

• Gi råd om organisering, koordinering og styring av sikkerhetsarbeidet og utarbeide 

retningslinjer. 

• Koordinere arbeidet med kurs og opplæring i personvern og informasjonssikkerhet for 

personalet ved NUBU. 

• Iverksette egenkontroll, gjennomføre forbedringsprosesser, samt bidra til at personvern og 

sikkerhet ivaretas i alle ledd (herunder bistand i risikovurderinger og avvikshåndtering). 

 

 

Kvalifikasjoner: 

• Minimum master innen relevant fagområde (juss, IT-sikkerhet, internkontroll eller 

helseforskning) og/eller lang erfaring fra arbeid med regelverketterlevelse innen 

helseforskning. 

• God forståelse for personvernlovgivningen og relevant lovverk for helseforskning vil bli 

vektlagt. 

• Kjennskap til relevante rammer og retningslinjer slik som Normen for 

informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenestene, Good Clinical Practice, SPIRIT og 

CONSORT er ønskelig. 

• God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk. 

• Erfaring fra prosjektledelse eller erfaring med å drive komplekse prosesser vil bli vektlagt. 

 

 



 

 
 

Ønskede personlige egenskaper: 

• Gode samarbeids- og formidlingsevner. 

• Serviceinnstilt og fleksibel.  

• Evne til å strukturere, organisere og lede komplekse prosesser. 

• Evne til å arbeide selvstendig og systematisk. 

• Evne å tilegne seg ny kunnskap og omsette til denne til praksis. 

 

 

NUBU tilbyr 

• Konkurransedyktige lønnsbetingelser. 

• Pensjonsordning i Statens pensjonskasse. 

• Gode muligheter for faglig utvikling. 

• Nyoppussede kontorlokaler sentralt på Majorstuen. 

• Trening i arbeidstiden. 

• Spennende og godt fag- og arbeidsmiljø. 

 

 

Slik søker du:  

Søknad og CV sendes til post@nubu.no. 

 

 

Søknadsfrist: 

11. februar 2019. 

 

 

Kontaktperson for stillingen:  

Asgeir Røyrhus Olseth, a.r.olseth@nubu.no, +47 41 56 34 84. 
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