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Nasjonalt vitenarkiv  
 
Bakgrunn 

Saken er en oppdatering på utredningen av Nasjonalt vitenarkiv (NVA) som ble skriftlig og muntlig 
presentert som sak 8/18 for Digitaliseringsstyret 28. august 2018. Bakgrunn for utredningen er ikke 
endret og gjentas ikke i dette dokumentet. 

Status 

Prosjektet har tilbakelagt en omfattende fase med kartlegging av dagens arkivlandskap og 
problemstillinger knyttet til dette. I dette arbeidet har prosjektet gått bredt ut for å se NVA i en 
større kontekst/verdikjede for å kunne maksimere gevinstpotensialet for NVA. 

I kartleggingen har det vært fokus på arbeidsflyt og omfang av manuelt og evt. duplisert arbeid ifm. 
registrering i CRISTIN og lokale vitenarkiv. Resultatet av kartleggingen er oppsummert i en 
problembeskrivelse som danner grunnlag for beskrivelse av tiltak og vurdering av gevinstpotensial. 
Det jobbes videre med å definere og beskrive overordnet arbeidsflyt i NVA for å få til en mer effektiv 
registrering av forskningsresultater basert på større grad av automatisering av arbeidssteg. 

 
Potensielle gevinster 
Kartleggingen har vist at det vil være mulig å oppnå betydelige gevinster med NVA dersom det 
etableres en informasjonsarkitektur med nasjonale, autoritative entiteter for forskningsprosjekt, 
person, organisasjonsenhet, og evt. for søknader om finansiering. Dette er et behov som er løftet 
over i Plan 21 – forskning som er det prosjektet i Unit som skal utarbeide handlingsplaner for 
forskningstjenester for sektorene. Det synes som om denne informasjonsarkitekturen vil gi nytte 
langt utover NVA. Anvendelse av disse autoritative entitetene er vist i figuren i vedlegg 1. 
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Metadata vil etableres og lagres i instanser av de ulike entitetene gjennom verdikjeden og være lett 
tilgjengelig i publiserings- og registreringsøyeblikket. Når artikler er knyttet til et forskningsprosjekt, 
vil prosjekt-IDen avlede alle metadata som er tilgjengelig fra de ulike entitetene markert med gult i 
figuren. 
Det jobbes videre med å definere en overordnet, generisk arbeidsflyt som dekker alle scenarier 
knyttet til registrering av forskningsresultater i NVA. Denne brytes opp i mer detaljerte arbeidssteg i 
de ulike scenariene og den kan identifisere hva som kan være automatiserte oppgaver og hva som 
må håndteres manuelt. Dette danner grunnlag for å si noe om indirekte økonomiske gevinster, evt. 
også kvalitative gevinster, og gir grunnlag for å utarbeide en kravspesifikasjon for NVA. Et lite 
utdrag/eksempel på dette arbeidet er vist i vedlegg 2. 

Den overordnede arbeidsflyten for å registrere materiale i NVA er også skissert i vedlegg 2. 

Anbefalingen skal behandles i fagutvalg for forskning for innspill, og endelig rapport tilsendes 
Digitaliseringsstyret for ekstraordinær behandling pr mail før oversendelse til KD. 

 
Forslag til vedtak 

Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet 

Vedlegg 19A Autoriative entiteter 
Vedlegg 19B Overordnet, generisk arbeidsflyt for registrering av materiale i NVA 
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