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TFL102,	forside
Emnekode:	TFL102
Emnenavn:	IT	og	samfunn
	
Dato:	22.05-2017
Varighet:	09.00	-	13.00
	
Tillatte	hjelpemidler:	Ingen
	
-------------------------------
	
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og	læringsformål.
Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til		at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.	Besvarelsen	vil	være	anonym.
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?
Velg	et	alternativ

	

Ja

Nei

Besvart.

1 TFL102,	oppgave	1
IT	og	samfunnskonsekvenser	(teller	30	%)
	
Diskuter	følgende	temaer,	og	begrunn	synspunktene	med	utgangspunkt	i	pensumboka	og	forelesningene:
	
a.	Vil	IT	bidra	til	at	vi	får	et	bedre	helsetilbud?
	
b.	Kan	IT	og	telemedisin	bidra	til	at	innbyggere	som	bor	utenom	de	store	byene	får	et	bedre	offentlig	tilbud?
		
c.	Hvilke	effekter	kan	robotisering	føre	til?
	
d.	Hvordan	kan	IT	bidra	til	at	vi	får	en	mer	åpen	offentlig	forvaltning?
	
Skriv	ditt	svar	her...

a)	Vil	IT	bidra	til	at	vi	får	et	bedre	helsetilbud?
Ja,	men	det	er	noen	forutsettninger	som	ligger	til	grunn	for	at	det	også	skal	oppleves	slik	av	innbyggerne.
Forutsetningene	er	at	teknologien	må	fungere	som	den	skal,	brukergrensesnitt	må	være	oversiktlige	og	enkle	å
bruke,	samtidig	som	folk	må	ha	riktig	digital	kompetanse	for	å	kunne	anvende	seg	av	dette.
Stortingsmelding	23,	om	Norges	digitale	agenda	har	bl.a.	som	mål	å	bidra	til	samfunnsutvikling	med	hjelp/	bruk
av	IKT,	og	gi	god	kompetanse	til	innbyggerne	slik	at	de	kan	ta	i	bruk	de	offentlige	tjenesten	som	blir	tilbydd.
Norge	vil	utvikle	seg	på	områder	som	E-commerce,	datalagring,	E-helse	o.l.
	
E-helse	er	et	digitalt	tilbud	til	norges	innbyggere,	og	har	som	mål	at	helsetilbudene	skal	bli	mer	effektive,
tryggere	og	gi	en	god	opplevelse	for	brukerne.	Det	er	mange	eksempeler	på	at	digitaliseringen	har	gjort	noen
ting	billigere	og	kjappere.
	
HelseNorge.no	er	en	offentlig	plattform	som	har	samlet	mange	helsetjenester	på	en	plass.	Her	kan	man	bruke
E-respet:	man	kan	se	hvilke	resepter	man	har,	bestille	nye	resepter	eller	fornye	den	resepten	man	har,	og	bare
hente	på	apoteket	uten	å	måtte	innom	legen.	Dette	sparer	tid,	penger	og	miljøet	for	unødig	papir	og	evt	ekstra
mye	kjøring.
	
EPJ:	Elektronisk	pasient	journal.	Målet	er	en	journal	per	innbygger,	og	at	all	informasjon	om	pasienten	ligger
der.	Slik	det	har	vært	nå	ligger	det	en	journal	hos	hver	lege,	og	det	er	ikke	altid	lett	å	få	tilgang	til	tidligere
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informasjon.	Det	kan	være	ubeleilig,	til	og	med	handle	om	liv	og	død,	da	den	siste	journalen	kan	være
mangelfull,	så	man	får	medisiner	eller	blir	operert	akutt	og	uten	at	leger	og	kirurger	har	riktig	informasjon	å
basere	sine	avgjørelser	på.
Man	kan	se	alt	om	seg	selv	i	journalen,	og	man	kan	legge	til	opplysninger	selv	også.
	
For	de	som	ikke	er	så	glad	i	teknologi,	kan	det	være	utfordrende	at	alt	skjer	på	nett,	noen	mister	kanskje	også
den	lille	mennesklige	kontakten	de	har	med	evt	lege	og	helsepersonell,	og	det	kan	være	isolerende.
	
Det	er	er	også	en	utfordring	ved	lagring	av	all	denne	informasjonen,	og	man	vet	at	meget	store	summer	av
prosjekt	budsjett	brukes	på	sikkerhetstiltak	og	forebygging.	For	man	må	sikre	innbyggerne	best	mulig	mot
hackere	og	andre	typer	angrep	på	systemene,	for	å	bidra	til	at	personvern	og	privatliv	beskyttes.	NSM,	nasjonal
sikkerhetsmyndighet,	skal	sørge	for	dette,	og	en	avdelig	her	NorCERT,	Norwegian	Computer	emergiency
response	team,	som	skal	håndtere	digitale	angrep	på	nasjonen.	Vi	har	også	NorSiS,	Norges	Senter	for
informasjonssikkerhet,	som	skal	gi	veiledning	og	opplyse	alle	instanser	av	samfunnet,	og	alle	skal	kunne	ha
tilgang	og	nytte	av	denne	informasjonen.
	
	
b)	Kan	IT	og	telemedisin	bidra	til	at	innbyggere	som	bor	utenom	de	store	byene	får	et	bedre	offentlig
tilbud?
Ja,	IT	og	telemedisin	kan	bidra	til	at	innbyggere	som	bor	utenfor	storebyer	får	et	bedre	offentlig	helse	tilbud.	Det
er	fordi	telemedisin	kan	gjøre	at	folk	kan	bo	hjemme	lenger	og	slippe	hyppige	sykehusbesøk,	ved	hjelp	av
video	og	kommunikasjon	over	nettet.	Gjennom	en	video	kan	man	se	og	snakke	med	helsepersonell	og	få
veiledning	til	det	man	trenger.	Sykehus	personell	kan	også	får	ekspert	hjelp	over	video,	og	dette	øker
samarbeid	mellom	ulike	aktører	som	hever	nivået	på	den	medisinske	hjelpen,	fordi	man	får	eksperthjelp	som
sykehuset/	legekontoret	i	distriktet	ikke	nødvendigvis	har.
	
Det	finnes	trygghetsalarmer,	som	sender	beskjed	til	en	sentral	om	man	trenger	hjelp.	I	Norge	har	vi	også	en
robot	som	kalles	Sjiraffen,	som	gjør	at	man	kan	se	og	snakke	med	helsepersonell	gjennom	robotens
videoskjerm,	helsepersonell	kan	styre	roboten	slik	at	de	kan	se	om	en	pasient	trenger	ambulansehjelp	hvis
ikke	pasienten	svarer.	For	dem	som	ikke	kan	ringe	med	en	telefon	selv,	kan	man	legge	inn	telefonnummer	til
viktige	mennesker	i	sitt	livet	slik	at	de	kan	ringe	likevel.	Dette	gjør	at	folk	med	kroniske	lidelser	kan	bo	hjemme
om	ønskelig,	samt	at	man	slipper	å	bli	så	isolert	når	familien	er	på	jobb	for	eksempel.	
	
Helsepersonell	sparer	tid	ved	å	ikke	ha	like	mange	hjemmebesøk,	og	kan	ved	dette,	i	likhet	med	en
automatisert	medisindispenser	som	kun	gir	ut	riktig	dose	og	piper	når	medisinen	skal	tas,	sørge	for	bedre	og
mer	stabil	medisinering,	da	mange	medisiner	må	tas	på	samme	tidspunkt	hver	dag	for	å	ha	best	utbytte	for
pasienten.
	
Men	man	er	selvfølgelig	avhengig	av	at	teknologien	virker	som	den	skal,	hvis	ikke	kan	eventuell	nedetid	skape
utrygghet	hos	brukerne.	Man	burde	også	være	obs	på	at	teknologien	ikke	kan	erstatte	mennesklig	kontakt	og
mennesklig	skjønn,	og	at	å	legge	ned	distrikssykehus	fordi	man	har	fått	telemedisin	ol	ikke	er	med	på	å	gi	et
bedre	helsetilbud	for	innbyggere	utenfor	byene.
	
c)	Hvilke	effekter	kan	robotisering	føre	til?
Robotisering	kan	føre	til	mer	effektivitet	i	samfunnet,	ved	at	man	sparer	tid	og	penger	på	at	endel	ting	blir
automatisert,	slik	som	rutine	oppgaver,	og	færre	ansatte.	Noen	er	redde	for	at	robotisering	skal	føre	til	tap	av
arbeidsplasser,	men	tiden	har	vist	og	viser	at	det	stort	sett	holder	seg	ganske	jevnt	på	arbeidsledigheten	fordi
nye	arbeidsplasser	blir	skapt,	nettopp	pga	robotisering.	Vi	må	vedlikeholde	både	programmvarer	og	maskiner,
samt	nye	næringer	og	inovasjon	vokser	frem.
Intelligente	roboter	som	lagrer,	husker	og	kan	sette	sammen	den	informasjonen	den	har	tilgang	til	kan	for
eksempel	gi	bedre	sykdomsdiagnostikk	enn	leger,	fordi	maskinen	inneholder	så	mye	mer	informasjon.	Dette	er
gode	nyheter	for	pasienten,	som	har	større	mulighet	for	å	riktig	behandlig	og	medisiner.
	
Vi	har	også	IoT,	internett	of	things,	altså	artefakter	som	kan	kobles	opp	mot	internett.	Eksempel	er	at	man	kan
varme	opp	hytte	før	man	kommer,	gjøre	slik	at	man	får	nytraktet	kaffi	i	det	man	står	opp	opp,	og	smarte	hus	som
kan	gjøre	strømforbruket	mer	miljøvennlig	ved	at	huset	registrere	hvor	du	er	og	senker	varme	og	slå	av	lys	i
rom	du	ikke	er.
	
Det	har	kommet	bamser	som	barn	kan	snakke	med	for	å	få	selskap,	men	her	ser	man	at	personvern	og
sikkerhet	ikke	står	i	høysetet.	Disse	bamsene	tok	opp	barnets	innerste	tanker,	og	var	meget	lette	for	hvem	som
helst	å	hacke,	og	man	har	dermed	satt	små	barn	i	fare.
Dette	er	en	utfordring	med	veldig	mye	av	IoT,	fordi	personvernhensynet	står	svakere	enn	trangen	til	å	være
først	på	markede	og	tjene	penger,	og	fordi	mye	lages	i	andre	land	hvor	man	har	helt	andre	regler	for	privatliv	og
personvern.
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d)Hvordan	kan	IT	bidra	til	at	vi	får	en	mer	åpen	offentlig	forvaltning?
Vi	får	en	mer	åpen	offentlig	forvaltning	ved	at	man	kan	finne	alt	man	trenger	av	informasjon	om	regjering,
storting,	kommuner	over	nettet.	Man	trenger	ikke	fysisk	gå	ned	på	rådhuset	for	å	se	på	fremtidsplaner	som
kommunen	har,	man	kan	bare	søke	på	kommunens	nettsider.
Man	ser	for	seg	mindre	korrupsjon	ved	at	vi	har	åpenhet	i	alt,	og	for	ærlige	mennesker	kan	man	si	at	det	er
veldig	positivt.	Men	man	vet	desverre	også	at	man	kan	kjøpe	informasjon,	og	skeddersy	tilbud	til	et
byggeprosjekt	for	eksempel.
Interaksjon	mellom	den	vanlige	mannen	i	gata	og	politikerne	blir	lettere	tilgjenngelig,	og	sosiale	medier	kan
bidra	til	å	legge	press	på	politikerne,	som	igjen	gir	innbyggerne	mer	innflytelse	og	som	Jon	Bing	mener:	"gir
større	engasjement	og	diskusjon	i	samfunnet."
	
Kommunale	sider:
Fiks	gata	mi:	gjør	det	enkelt	for	alle	innbygger	å	si	fra	til	kommunene	sin	over	nett	om	feks	et	nytt	skilt	trengs	i
gata.	Man	kan	søke	og	se	hvilke	planer	de	har	for	bygging	av	boliger,	vei,	og	man	kan	se	vedtak	som	er	vedtatt
i	høringer.
Søknader	om	barnehage,	skoler	og	sfo	sendes	på	kommunens	sider.
Statlige	sider:
Samordna	opptak	for	skolegang.
Statens	lånekasse.
Skatteetaten	for	selvangivelser.
Stadig	fler	tjenester	samlet	på	ett	sted,	eller	ved	tilgang	fra	en	plattform	som	Alltinn.
	
Uten	riktig	kompetanse	kan	det	oppleves	frustrerende	at	så	mye	er	digtalt,	for	eksempel	Nav	sine	skjemaer	er
ikke	enkle	å	forstå	da	det	brukes	ord	som	ikke	er	lett	gjennkjennelige	i	hverdagen.	Dette	skaper	også
vanskeligheter	for	utenlandske	borgere,	som	gjerne	grunnet	de	globale	digitale	skillene	ikke	har	samme
kompetanse	digitalt.	Så	opplæring	og	forståelighet	i	brukergrensesnittene	er	veldig	viktig	for	at	innbyggerne
skal	få	det	utbytte	som	samfunnet	ønsker.	
	
	
	
	
	
(hmm,	ble	for	liten	tid,	skulle	å	diskutert	bed

	

Besvart.

2 TFL102,	oppgave	2
Studentprosjekter	(20%)
	
Her	følger	en	rekke	deloppgaver	som	knytter	seg	til	studentprosjektene.	Besvar	hver	enkelt	av	dem	kort.
	
a.	Fortell	kort	noen	måter	IT	kan	styrke	lokalsamfunn	i	krisesituasjoner	i	Norge	og	i	den	3.	verden
	
b.	Hvordan	tror	du	sikkerheten	er	til	barn	på	nett?
	
c.	Er	det	noen	spesielle	utfordringer	med	hensyn	til	personvernet	til	barn,	og	Internett?
	
d.	I	et	av	prosjektene	ble	det	presentert	noen	applikasjoner	for	funksjonshemmede.	Presenter	kort	en	av	disse
applikasjonene,	eventuelt	en	annen	applikasjon	for	funksjonshemmede	som	du	kjenner	til	
	

Skriv	ditt	svar	her...
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Skriv	ditt	svar	her...

a)	Fortell	kort	noen	måter	IT	kan	styrke	lokalsamfunn	i	krisesituasjoner	i	Norge	og	i	den	3.	verden:
Ved	god	interaksjon	og	kommunikasjon	mellom	instanser	som	brannvesen,	politi,	helsepersonell,	forsvar	og
politikere	kan	man	utarbeide	og	øve	på	god	krisehåndtering	ved	å	ha	god	kriseberedskap.	Skulle	en
naturkatastrofe	eller	krig	bryte	ut	er	det	viktig	for	samfunnet	at	infrastrukturen	kan	fungerer	selv	om
nettsignalene	skulle	være	nede.	Sykehus	må	ha	aggregater	som	funger	hvis	strømmen	går	og	man	trenger
reint	vann.
	
b)	Hvordan	tror	du	sikkerheten	er	til	barn	på	nett?:
Desverre	tror	jeg	ikke	sikkerheten	til	barn	på	nett	er	særlig	god.	Norge	har	et	av	de	beste	loverkene	i	verden	når
det	kommer	til	personvern	og	privatliv,	men	mange	av	foreksempel	appene	og	spillene	barn	bruker	kommer	fra
andre	land	som	har	andre	regler.	Her	blir	det	en	gråsone	som	ofte	er	vanskelig	hvis	det	faktisk	skjer	noe	galt	på
nett.	Vi	så	bla	en	spill	som	er	laget	for	småskole	barn,	hvor	hvem	som	helst	bare	kunne	logge	seg	på	og	se
navn	og	hvilken	skole	barna	går	på.	Her	er	det	desverre	utrolig	enkelt	for	en	groomer	å	komme	i	kontakt	med
barn,	og	også	få	tilgang	til	privat	informasjon	om	barnet	og	private	tanker	som	barnet	har,	og	dermed	er	det
lettere	for	groomeren	å	skape	et	tillitsforhold	til	barnet	og	dermed	utnytte	det.
Barn	mobber	hverandre,	og	sender	bilder	av	seg	selv	uten	å	forstå	konsekvensen	av	det.
	
	
c)	Er	det	noen	spesielle	utfordringer	med	hensyn	til	personvernet	til	barn,	og	Internett?:
Ja,	det	er	flere	spesielle	utfordringer	her,	og	den	største	er	kanskje	nettopp	det	at	barn	er	barn	og	ikke	istand	til
å	forstå	og	ta	innover	seg	at	det	som	skjer	på	nettet	også	er	virkelighet,	at	det	de	gjør	der	og	legger	ut	der	blir
liggende	for	alltid	og	at	flere	og	flere	aktører	benytter	seg	av	dette	for	å	se	om	du	er	en	kandidat	de	vil	ha	inn	på
sin	skole,	på	sin	arbeidsplass	osv.	Barn	sier	også	selv	at	det	er	lettere	å	være	tøff	bak	skjermen	enn	i
virkeligheten,	og	dette	gjør	at	flere	mobber	der.	Her	skjer	altså	ikke	mobbingen	bare	på	skolen	men	den	blir
med	på	skoleveien	og	helt	hjem	og	potensielt	hele	døgnet,	fordi	den	nye	generasjonen	er	på	nettet	store	deler
av	døgnet.	Barn	handler	også	i	momentet	og	i	affekt,	og	sakene	popper	opp	verden	over	av	barn	som	deler
bilder	og	videoer	av	andre	barn	som	blir	mobbet,	er	nakne	osv.	Nylig	var	det	en	sak	i	Norge	hvor	ei	jente	måtte
betale	erstaning	og	fikk	betinget	fengsel	for	å	ha	delt	en	3	sekunders	video	av	noen	medelever	som	hadde	sex.
Selv	om	det	finnes	mange	og	gode	lover	som	skal	beskytte	barna,	er	det	per	i	dag	lagt	opp	til	at	det	er	foreldre
som	er	ansvarlig	for	å	lære	opp	barna,	og	her	er	kompetanse	og	interesse	veldig	varierende.	Det	er
håndheveingen	det	er	et	problem	med,	men	generelt	også	opplæring	i	bruk	og	hvilke	konsekvenser	bruk	av
internett	kan	ha.	Barna	lærer	litt,	men	gjennom	litt	forskning	dette	semesteret	ser	vi	at	ingen	helt	påtar	seg	noe
samfunnsansvar	her,	det	er	opp	til	foreldre.	Dette	skaper	store	digitele	skiller	mellom	barn.
	
d)I	et	av	prosjektene	ble	det	presentert	noen	applikasjoner	for	funksjonshemmede.	Presenter	kort	en	av	disse
applikasjonene,	eventuelt	en	annen	applikasjon	for	funksjonshemmede	som	du	kjenner	til:
AV1	robot	er	en	liten	robot	som	blir	øyne	og	ører	for	elever	som	lider	av	kroniske	sykdommer	som	gjør	at	de
ikke	kan	gå	på	skolen.	Da	kan	denne	lille	roboten	kjøre	rundt	i	klasserommet	eller	ute	og	får	med	seg	hva	som
skjer	i	timene,	men	også	det	sosiale	som	skjer,	slik	at	barnet	ikke	går	glipp	av	mye	og	må	føle	seg	isolert	som
følge	av	sin	sykdom.

	

Besvart.

3 TFL102,	oppgave	3
Etiske	teorier	og	etiske	beslutninger	(25%)
	
Læreboka	beskriver	ulike	etiske	teorier.	Blant	disse	blir	5	presentert	som	de	mest	brukbare	i	praksis.	Brukbare
teorier	gjør	det	mulig	for	en	person	å	presentere	et	overbevisende	logisk	argument	til	en	gruppe	skeptiske
enkeltpersoner,	som	likevel	har	et	åpent	sinn.	De	5	brukbare	teoriene	er	handlingsutilitarisme,	regelutilitarisme,
kantianisme,	sosial	kontraktsteori	og	virtue	ethics.
	
Case
Du	arbeider	for	et	programutviklingsfirma	som	akkurat	fikk	en	stor	kontrakt	for	en	stor	internasjonal	bedrift.
Kontrakten	gjelder	utvikling	av	en	portal	for	online	spill	og	gambling,	og	vil	brukes	globalt	(også	i	Norge)	av	denne
bedriften.	Online	gambling	er	ikke	tillatt	i	Norge,	men	siden	programvaren	hostes	på	en	utenlandsk	server,	så
gjelder	ikke	norsk	lov.	Du	blir	spurt	om	du	kan	tenke	deg	deg	å	delta	i	dette	prosjektet.	Hvis	du	deltar	så	blir	du
prosjektleder	og	vil	få	lede	gruppen	som	vil	uvikle	portalløsningen.	Hvis	du	bestemmer	deg	for	ikke	å	delta	så	vil
du	forbli	på	det	prosjektet	du	er	på	der	du	har	en	underordnet	tolle.	Hva	ville	du	gjøre?
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A.	(15%)
Bruk	enten	sosial	kontraktsteori	eller	virtue	ethics	for	ta	beslutninger	for	caset	som	er	beskrevet.	Beskriv
beslutningen	din,	gi	et	kort	overblikk	over	den	etiske	teorien	du	velger	og	begrunn	beslutningen	din	med	basis	i
den	teorien	du	velger.		Vil	beslutningen	din	bli	annerledes	om	du	velger	den	andre	av	de	to	teoriene?
	
B.		(10%)
Boka	beskriver	også	etiske	teorier	som	er	mindre	brukbare.	Blant	disse	er	kulturell	relativisme,	og	etisk	egoisme.
Beskriv	kort	disse	to	teoriene	og	gi	en	god	grunn	til	at	de	kanskje	ikke	er	egnet	til	å	gi	et	logisk	overbevisende
argument	til	en	gruppe	ulike	enkeltpersoner.
	
Skriv	ditt	svar	her...

a)	Virtue	etikk	går	ut	på	å	være	dydig,	altså	være	et	rederlig	menneske	som	gjør	det	riktige	fordi	det	er	riktig,
ikke	fordi	det	gagner	en	selv	eller	fordi	det	forventes.	Man	kan	ta	eksempel	i	speidere	som	øver	seg	på	å	gjøre
gode	handlinger.
Går	vi	ut	i	fra	denne	etikken	er	det	altså	ingen	tvil,	mener	jeg,	om	at	personen	må	si	nei	til	stillingen.	Firmaet
bruker	smutthull	i	systemet	og	går	utenom	den	norske	loven	for	egen	vinning.	I	tillegg	kan	man	ikke	som	et	godt
menneske	bidra	til	en	bransje	som	utnytter	mennesker,	ved	at	spillene	er	rigget	slik	at	kun	10-15%	av
inntektene	gis	ut	i	gevinster.	Samtidig	er	dette	felt	med	mye	avhengighet,	som	ødelegger	liv	og	familier.	De
bruker	lys,	animasjoner	og	fristende	tilbud	for	at	folk	skal	bli	avhengige	og	hele	tiden	dras	til	spillingen.
	
b)	Etisk	egoisme	sier	ikke	at	man	ikke	kan	gjøre	gode	handliger,	men	at	man	skal	ta	vare	på	seg	selv	og	sin
egeninteresse	først.	Dette	ser	vi	også	i	dyrelivet,	klø	meg	først	så	klør	jeg	deg	etterpå.	Dette	fører	til	et	kaldt
samfunn,	og	jeg	vil	påstå	at	alt	for	mange	i	den	globale	verden	bruker	denne	etikken	desverre.	Dette	er	noe	det
ikke	snakkes	nok	om,	men	det	er	ganske	åpenbart	at	det	å	tjene	masse	penger,	mele	sin	egen	kake	og	ta	vare
på	sine	egne	står	høyt	i	forhold	til	å	ta	hensyn	til	bærekraftig	vekst,	miljøet	og	det	at	alle	mennesker	har	rett	til	å
ha	det	trygt	og	godt.	Den	er	selvsagt	ikke	så	godt	egnet	når	man	skal	overbevise	en	gruppe	mennesker,	fordi
man	kan	anta	at	det	er	noen	gode	mennesker	i	rommet	som	ikke	vil	gå	for	talen	:	"Vi	driter	ialle	andre	og	tjener
masse	penger-whos	in?"	Så	selv	om	ikke	etikken	er	så	godt	egnet	til	overbevisning	av	andre,	er	jeg	overbevist
om	at	den	brukes	ganske	hyppig	i	avgjørelsestagning	i	forettningsverden.
Buker	vi	denne	teroien	på	caset	er	det	en	selvfølge	at	man	sier	ja,	for	man	klatrer	i	karrieren	og	man	kommer
mest	mulig	til	å	tjene	masssse	penger.
Kulturell	relativisme	tar	utgangspunkt	i	kulturen	man	lever	i,	og	at	man	skal	handle	til	flest	muligs	beste.	Man
følger	noen	regler	som	de	fleste	er	enige	om,	og	følger	alle	disse	reglene	vil	flest	mulig	ha	det	bra.	En
utfordring	med	dette	er	at	det	som	er	riktig	i	dag	ikke	ødvendigvis	er	det	riktige	i	morgen.

	

Besvart.

4 TFL102,	oppgave	4
Personvern	og	opphavsrett	(15%)
	
a.	Lov	om	personvern	opererer	med	begrepet	sensitive	persondata.	Hva	slags	data	er	sensitive?
	
b.	Loven	har	regler	om	både	meldeplikt	og	konsesjon.	Hva	er	forskjellen	på	de	to	begrepene	og	når	kreves	det
konsesjon?
	
c.	Og	hva	sier	loven	om	innsynsrett
	
d.	Hva	er	hensikten	med	Åndsverksloven?
	

Skriv	ditt	svar	her...
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Skriv	ditt	svar	her...

a)	Lov	om	personvern	opererer	med	begrepet	sensitive	persondata.	Hva	slags	data	er	sensitive?
Hvilke	etnisitet	man	har,	hvilket	parti	man	stemmer	på,	hvilken	religion	man	tilhører,	hvilken	legning	man	har	og
helse	informasjon	er	eks	på	sensitive	persondata.	Atlså	informasjon	som	er	privat	og	ikke	for	offenligheten	uten
at	du	selv	ønsker	det.	Sensitiv	persondata	beskyttes	av	Personvernloven.
	
b)Loven	har	regler	om	både	meldeplikt	og	konsesjon.	Hva	er	forskjellen	på	de	to	begrepene	og	når	kreves	det
konsesjon?
Datatilsynet	er	samfunnets	vakthund,	som	skal	påse	at	Norges	innbyggeres	rettigheter	overholdes.
Hvis	man	som	bedrift	eller	organisasjon	ønsker	å	lagre	persondata,	må	de	melde	fra	til	datatilsynet	om	dette.
Persondata	er	navn,	adresse,	personnummer	ol.	Dette	er	data	som	er	vanlig	at	for	eksempel	hvitevarerbutikken
din	oppbevarer,	så	den	vet	hva	du	og	når	du	kjøpte	noe	med	tanke	på	evt	garanti	eller	reklamasjon.	Det	er
forståelig	og	til	nytte	for	de	fleste,	for	hvem	vet	vel	hvor	kvitteringen	ble	av,	men	de	er	altså	pliktige	til	å	melde
fra	til	datatilsynet	om	at	de	lagrer	denne	informasjonen.
Skal	man	oppbevare	større	mengder	informasjon	og	sensitive	personopplysninger	må	man	søke	konsesjon	fra
datatilsynet.	Her	må	man	være	ute	i	god	tid,	8-12	uker	før,	og	det	må	ha	en	reell	og	relevat	grunn	for
bedriften/organsisajonen	å	skulle	oppbevare	disse.	Datatilsynet	kan	gi	avslag	om	ikke	de	ser	grunner	gode
nok	til	å	lagre	slik	informasjon	om	mennesker.
	
c)Og	hva	sier	loven	om	innsynsrett?
Loven	sier	at	vi	har	innsynsrett	i	alle	papirer	som	omhandler	oss	selv	og	våre	barn.
	
d)Hva	er	hensikten	med	Åndsverksloven?
Den	skal	beskytte	åndsverket	til	skaperen	av	det,	slik	at	skaperen	kan	eie	det	hun	har	skapt.	Det	gjør	at
skaperen	selv	kan	velge	om	andre	kan	bruke	det	og	til	hva,	og	også	for	å	beskytte	skaperens	mulighet	til	å	ha
inntekt	på	verket	sitt.	Et	åndsverk	er	for	eksempel	et	software	program,	et	maleri,	ordene	i	en	bok	ol.

	

Besvart.

5 TFL102,	oppgave	5
Digitale	skiller	(10%)
	
Noen	vil	påstå	at	IT	kan	bidra	til	at	fattige	land	utvikler	seg	raskere	enn	den	vestlige	verden	utviklet	seg,	og	at
fattige	land	faktisk	kan	"ta	igjen"	de	rike	landene.	Diskuter	denne	påstanden	med	bakgrunn	i	pensum	og
forelesningene	i	kurset.
	
Skriv	ditt	svar	her...

Man	kan	fint	si	at	fattige	land	utvikler	seg	raskere	enn	den	vestelig	verden,	fordi	vi	var	forgjengere	som	prøver
det	ut,	og	at	når	noe	først	er	utviklet	så	er	det	lettere	for	de	som	kommer	etter	å	ta	det	i	bruk.	
Men	synes	det	er	litt	uklart	hva	som	skal	tas	igjen?	Er	det	teknologisk	ta	oss	igjen	eller	veldstands	messig?
Teknologisk	henger	endel	fattige	land	med	fordi	det	er	stor	tilgang	på	smarttelefoner	som	folk	kan	ha	i	lomma,
men	internett	tilgangen	er	ikke	alltid	like	bra.	Vi	vet	også	at	det	er	mer	enn	teknologi	som	skal	til	for	at	bedre
levevilkår	skal	oppstå.	Man	trenger	politisk	vilje,	ildsjeler	som	brenner	for	inføringen,	innbyggere	trenger	riktig
opplæring	slik	at	de	kan	anvende	det	på	den	mest	hensiktsmessige	måten	o.l.
Vi	så	fra	Nepal	prosjektet,	som	begynte	med	en	ildsjel	og	en	landsby,	økte	levevilkårene	deres,	selv	uten	hjelp
og	støtte	fra	regjeringen.	Innbyggerne	i	den	lille	veiløse	landsbyen	som	hadde	9	timers	gåtur	hver	vei,	fikk
tilgang	til	internett	og	dette	åpnet	for	handel	og	kommunikasjon	over	nettet,	de	kunne	selge	en	ku	før	de	gikk	9
timer	for	å	prøve	å	finne	noen	som	ville	kjøpe	kua.	Barna	fikk	bedre	skolegang	ved	bruk	av	data	og	internett,
fordi	informasjnen	her	er	uendelig.	De	fikk	også	bedre	helsetilbud	ved	hjelp	av	video	overføringer,	hvor	leger
eller	andre	helsepersonell	kunne	bistå	helsesøsteren	i	området.	Denne	typen	samarbeid	skaper	bedre	kvalitet
på	tilbudet	til	innbyggerne,	og	skaper	trygghet	for	menneskene	som	bor	der.	Dette	prosjektet	spredte	seg	og	er
nå	i	200	landsbyer.	Noen	av	dem	fikk	lokket	til	seg	turister,	som	gir	inntekt	og	levegrunnlag	for	landsbyene,
samt	større	rom	for	innovasjon	og	utvikling.
For	at	fattige	land	skal	ta	oss	igjen	trengs	infrastuktur	og	politisk	vilje,	og	like	viktig	utdannelse	og	helsehjelp
må	være	på	plass,	slik	at	de	kan	klare	seg	selv.	Og	selvfølgelig	god	nettilgang	for	så	mange	som	mulig.		(og	vi
må	vel	være	ærlige	å	si	at	imperalismen	og	vesten	generelt	har	undertrykt	og	holdt	mange	land	tilbake	fra	å
kunne	utvikle	seg.)

	

Besvart.
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Besvart.


