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Kommissorium for det lokale informationssikkerhedsudvalg på Health

Indledning
På Health ligger ansvaret for informationssikkerhedspolitikken hos fakultetsledelsen. Til at sikre en 
prioritering af og opfølgning på opgaver, der er forbundet med decentrale og lokale informations-
sikkerhedsproblematikker, er der nedsat et fakultært informationssikkerhedsudvalg (HE FISU). 
HE FISU giver en status i forhold til dets aktiviteter og informationsproblematikker på et møde i 
fakultetsledelsen to gange om året.
 
Formål
Formålet med HE FISU er at rådgive fakultetsledelsen samt skabe en struktur for og koordination 
af Healths aktiviteter i forhold til informationssikkerhed, persondataforordningen, forskningsdata 
management og Open Access.

Opgaver
HE FISU’s opgave er løbende at optimere, koordinere og evaluere Healths indsats i forhold til 
informationssikkerhed, persondataforordningen, forskningsdata management og Open Access 
samt sikre inddragelse af alle relevante personer og enheder. 

HE FISU drøfter regler, retningslinjer og tiltag i forhold til informationssikkerhedspolitik, 
persondataforordningen, forskningsdata management og Open Access samt håndterer løbende 
sager og problemstillinger af betydning for Health. Blandt opgaverne er (ikke-prioriteret rækkefølge):

 At rådgive fakultetsledelsen om emner i forhold til informationssikkerhed
 At repræsentere Health i AU’s centrale informationssikkerhedsudvalg (CISU)
 At repræsentere Health i AU’s forskningsdata management (såkaldte RDM-udvalg)
 At bistå fakultetet i implementeringen af persondataforordningen (på engelsk: GDPR)
 At bistå fakultetet med at løse opgaver fra centrale aktører, herunder CISU, forskningsdata 

management og AU’s databeskyttelsesrådgiver (på engelsk: DPO, data protection officer)
 At sikre kommunikation og gensidig information mellem FISU og institutterne/enhederne
 At orientere hinanden og erfaringsudveksle på tværs af fakultetet

HE FISU’s medlemmer er forpligtiget til at orientere hinanden om væsentlige planer og lokale 
initiativer.  

Opgaver, der vedrører AU’s samlede informationssikkerhed eller har tværfakultær karakter, 
varetages som udgangspunkt af CISU, forskningsdata management-udvalget, databeskyttelses-
rådgiveren osv.

Sammensætning 
HE FISU består af 12 medlemmer. Fødte medlemmer er: Prodekan for forskning, HE IT Support-
chef, biblioteksleder på Det Kongelige Bibliotek samt AU IT Informationssikkerhedschef og AU IT 



AARHUS UNIVERSITET
HEALTH

Health

Aarhus Universitet

Vennelyst  Boulevard 4

8000 Aarhus C

Telefon. :  8715 0000

E-mail :  health@au.dk

Web:  http://health.au.dk/

Informationskoordinator. De resterende medlemmer udpeges af institutlederne og lederen af CESU. 
Sekretariatsfunktioner varetages af fakultetssekretariatet.

HE FISU har aktuelt følgende medlemmer:

 1 prodekan for forskning (formand)
 1 HE IT-supportchef
 5 VIP-repræsentanter fra institutterne
 1 TAP-repræsentant blandt institutsekretariatslederkredsen
 1 repræsentant fra CESU 
 1 biblioteksleder fra Det Kongelige Bibliotek
 2 repræsentanter fra AU IT informationssikkerhed: Informationssikkerhedschef og 

informationssikkerhedskoordinator

Arbejdsform
HE FISU mødes fire gange om året. Der kan efter behov indkaldes til yderligere møder. Dagsordenen 
for møderne består af faste og aktuelle punkter. De faste punkter er: 

 Velkommen og referat fra seneste møde
 Orientering fra seneste møde i CISU
 Orientering fra seneste møde i forskningsdata management-udvalget
 Orientering fra IT-området
 Orientering fra biblioteksområdet
 Bordet rundt med nyt fra institutterne og enhederne
 Evt.

Møder uden væsentlige dagsordenpunkter aflyses. Mødematerialet er åbent og kan indgå i andre 
mødefora på AU, med mindre det eksplicit angives, at specifikke dokumenter er fortrolige. 

Arbejdsgrupper
HE FISU kan efter behov nedsætte særlige arbejdsgrupper og underudvalg, fx arbejdsgrupper om 
persondataforordningen, Open Access, forskningsinfrastruktur m.fl. Sådanne arbejdsgrupper 
fremkommer med forslag og indstillinger til fakultetsledelsen via formanden for HE FISU. 

Evaluering 
HE FISU foretager en evaluering af sit arbejde hvert andet år.
 
Tidspunkt for ikrafttrædelse 
Kommissoriet træder i kraft, når fakultetsledelsen har godkendt det.


