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Bakgrunn 
Mars 2019 ble UNITs utkast til handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning sendt 

ut på høring med frist i slutten av mars 2019. Handlingsplanen med tilhørende initiativbeskrivelser 

har blitt nøye gjennomgått ved UiO.  

I høringsprosessen ved UiO har den delen av handlingsplanen som handler om Forskning vært 

drøftet av UiOs Fagråd for eInfrastruktur. Fagrådet for eInfrastruktur er et prioriteringsråd for UiOs 

strategiske IT-satsninger for forskning. I dette forumet kom det frem at få av initiativene (om noen er 

unntaket «TSD-light») ville gjøre forskningshverdagen enklere og mer digitalisert for forskerne, ut 

over de rent administrative tiltakene (Cristin etc). Det ble også påpekt at initiativbeskrivelsene er noe 

uklare og uhåndgripelige, og de oppfattes mer som forslag til videre utredninger enn forslag til 

handling.  

Grunnet Fagrådets etterlysning av digitale løsninger for svært reelle og aktuelle problemstillinger fra 

forskerhverdagen, samt Fagrådets tydelige innstilling om at faktiske løsningsforslag for sentrale 

problemstillinger bør spilles inn til UNIT, ble det utviklet et notat som beskriver konkrete behov som 

forskere har og som hjelpe forskeren i sin hverdag hvis de ble implementert. 

Under finnes en liste over aktuelle og reelle problemstillinger som bør løses som samarbeidsprosjekt 

i sektoren siden problemstillingene er felles, komplekse og der Norge som et forholdsvis lite land vil 

kunne ha vesentlig nytte av enhetlige gode løsninger fremfor ukoordinerte bruddstykker av et 

helhetlig løsningsbilde.  

 

Tiltaksliste – ikke prioritert rekkefølge 
 
 «Forskerplattformen» - omtalt som «TSD-light» i UNITs handlingsplan 
Med innføringen av GDPR er det enda tydeligere enn tidligere at helse, UH og institusjonsforskere i 

Norge ikke har et fullgodt eInfrastruktur tilbud (elektronisk arbeidsflate) til masterstudenter, 

stipendiater, PostDocs, forskere og andre som jobber «remote» mot data som er gule og røde (i 

henhold til UH-sektorens klassifisering). De fleste UH-institusjoner er enige om denne 

klassifiseringen, og peker på at data der man ikke har direkte identifiserbare personopplysninger, 

men heller avidentifiserte data trenger man ikke TSD, men institusjonen trenger å ha mer kontroll 

over arbeidsflatene og dataflyten i de prosjektene som har slike data. Ikke minst har man en 

vesentlig utfordring rundt samarbeid på datasett med personer som ikke jobber på 

moderinstitusjonen. Dette materialiserer seg på to ulike måter; enten er datamengdene så store at 

flytting og kopiering er uhensiktsmessig / ulovlig, eller så er data av en slik art at det bryter med 

GDPR at disse ligger på private / delte datamaskiner / lagringsenheter utenfor moderenhetens 

lovpålagte krav som behandlingsansvarlig organisasjon. Samtlige av disse problemene er løst i TSD, 

men restriksjonene TSD påfører sluttbruker grunnet sikkerhetskonfigurasjonene som kreves for 

denne type data, er uhensiktsmessig og helt unødvendig å pålegge brukere som ikke må etterleve 

dette sikkerhetsnivået.  

USIT har designet og testet en løsning som vil imøtekomme disse behovene, og har så langt fått 

meget gode tilbakemeldinger fra brukermiljøene. En rekke av UiOs toppforskningsmiljø belager seg 



på å benytte (for de eksisterende) eller å skulle benytte en TSD-light infrastruktur i 

SFF/sentra/eInfrastrukturløsninger mm. USIT vil benytte skyleveranser for å imøtekomme dette 

behovet så snart det er regningssvarende og GDPR klarert. Fagrådet vet at det i tillegg finnes 

noenlunde tilsvarende initiativ ved NTNU (Ålesund), og at Helse Sør-Øst sitt RIFF prosjekt baserer seg 

på samme tankegang.  

Fagrådet for eInfrastruktur ved UiO mener det er av stor verdi å etablere et TSD-light, samt å 

forankre driften og bruken av systemet godt. Siden det antas at behovet er tilsvarende for de fleste 

institusjonene i sektoren, og at man pr i dag vet at løsningen ikke finnes, vil det være fornuftig å 

utvikle dette som en sektortjeneste. Behovet estimeres til å være noe større enn for TSD, men også 

noe annerledes. Det vil være fornuftig å benytte samme teknologi, og bygge kunnskaper sammen i 

sektoren, men det antas også at det vil være behov for distribuert drift i de tilfellene data og latens 

tilsier at det er fornuftig, men i all hovedsak burde man kunne drifte systemet for hele UH-sektoren 

fra ett datasenter. Om tjenesten går fra en støttetjeneste til en kritisk tjeneste bør datasenteret 

speiles til kommersiell sky eller til en annen UH-site for failover. Tilsvarende bør Forskerplattformen 

flyttes til en kommersiell sky når prisbildet gjør dette formålstjenlig, det er det ikke pr i dag.  

Noen nøkkeltjenester/teknologier må på plass for å kunne realisere «Forskerplattformen»: 

• Eget AD for tjenesten – muliggjør enkelt samarbeid på tvers, også ut over landet 

• Enkel brukerprovisjonering inntil UNITs nye IGA/IAM tar dette for alle norske UH-
brukere 

• Selvbetjening 

• «Takstameter for kostnadsstyring og fakturainfo» 

• Overvåkning og monitorering 

• Tilstrekkelig virtualiseringskapasitet 

• Tilstrekkelig brukerstøtte, særlig for programvareinstallasjon skal dette ikke 
undervurderes 

• Lagring med sync ´n share kapasitet– se egen punkt om Dropbox-aktig tjeneste 

• Lisensavtaler for sektoren – se eget punkt om lisenser  
 

Estimert etableringskost: 20 MNOK, hvorav ca 8MNOK i maskinvare.   

Estimert etableringstid: 1 år 

Kostnader for drift : 5-7 årsverk pr år, i tillegg påløper strøm, footprint på maskinrom, lisenser og 

utvidelser og fornyelser av maskinparken.  

Løpende maskinvarekost og drift dekkes av brukermiljøene i driftsfasen, dette skal også dekke inn 

etableringskost på sikt.  

Det bør samarbeides om kompetansebygging og distribuert drift levert fra sektoren, men i i 

oppstartsfasen fysisk forankret ved datasenter.  

UH-eid dropbox-tjeneste for norsk forskning 
Det er åpenbart at tjenester som OneDrive, Dropbox, Google Drive med flere har kommet for å bli i 

UH-sektoren. En grunnleggende utfordring med samtlige av disse tjenestene er at de er eid av 

amerikanske selskaper, og at det alltid vil være en viss GDPR utfordring rundt disse. I tillegg vil data 

lagres i skyen, og i de fleste tilfeller ikke i Norge, men oftest i USA. Men, det største ankepunktet er 



at data vil i de fleste tilfeller ikke være lagret i nærheten av de tjenestene (dataprogrammene) man 

ønsker å kjøre for å kunne benytte data på en fornuftig måte (datasentrisk modell – lagring og 

compute må være fysisk nært hverandre).  

For slike formål er det nyttig å se til hvordan større infrastrukturer som CERN løser disse 

utfordringene. Den første tydelige trenden er at man benytter software defined storage – fri 

skalering, enkel georeplikering, svært billig i innkjøp, enkel drift, og skalerer både opp og ut (mengde 

og hastighet). I tillegg gir objektlagring fra software defined storage en anledning til å benytte 

versjonering og georeplikering for å ta vekk klassiske tape-baserte backupsystemer som ofte er 

uforholdsmessig dyre.  

En slik dropbox-aktig løsning er helt nødvendig for realisering av Forskerplattformen (nærhet til 

beregningsressursene mtp båndbredde og latens). Og den vil samtidig være en banebrytene 

«enabler» for samarbeid og deling av data på tvers nasjonalt og internasjonalt for all data som ikke 

hører hjemme i TSD.  

En slik dropbox-aktig tjeneste (basert på NextCloud, OwnCloud, CernCloud el lign) der alle forskere 

fra instituttsektoren, helse og UH-sektoren kan være brukere vil gi en rekke gode muligheter:  

- Man kan bruke prosjektID i Cristin til å definere/provisjonere lagringsområdene 
(prosjektområdene) 

- OrcID og medlemskap i prosjekter i Cristin kan brukes som masterdata inn mot 
autorisasjon (egne løsninger der dette ikke er formålstjenlig). Dette vil på mange 
måter tvinge oppdatering av forskningsdeltakerlistene på de ulike prosjektene i 
Cristin, og det vil kunne få langt flere prosjekt inn i Cristin tidligere i livsløpet 

- Man løser problemene rundt det å tilby lagring på tvers av sektorene inn til 
Forskerplattformen (fkna TSD-light) 

- Åpner for enkel lagring og deling for norsk forskning, lagringen er norskeid av 
sektoraktørene, og den vil være svært kostnadseffektiv.  

- Samtlige BOTT institusjoner har allerede signalisert et vesentlig behov for billig 
mengdelagring av forskningsdata, typisk for data som i dag ikke passer inn i de 
nasjonale forskningsarkivene (viktige data som ikke er publisert på, eller vil bli 
publisert på i nær fremtid) 

- Samordnet valg av teknologi kan åpne for slike lagrings-lokasjoner på de 
institusjonene som ønsker lokal lagring, og da bør man starte med de som også 
drifter Forskerplattformen (for å oppnå datasentriske løsninger) 

- I tillegg vil en slik lagring være den åpenbart beste og billigste løsningen i lang tid for 
arkivering av større datasett, og kan agere som backend for arkivaktivitetene til 
Sigma2 og NSD. Denne lagringskapasiteten er ikke omfattet i kostnadene under, men 
prisbildet ligger på rundt 1 PiB pr 1 MNOK.  

 

Etableringskost: 10 MNOK, hvorav 4 MNOK til lagringsinfrastruktur (Noe i underkant av 1 PiB pr 

MNOK) 

Etableringstid: Ca 8 mnd 

FTE for drift: 3, i tillegg påløper strøm, footprint, lisenser og utvidelser og fornyelser av 

maskinparken.  



Løpende maskinvarekost og drift dekkes av brukermiljøene i driftsfasen, dette skal også dekke inn 

etableringskost på sikt. 

Det bør samarbeides om kompetansebygging og distribuert samdrift i sektoren, men i 

utgangspunktet fysisk forankret ved to til tre datasenter.  

Tjenester for Sensitive Data (TSD)  
TSD har igjen hatt en ekstrem vekst, og behovet for ytterligere brukersupport og direkte 

forskningsbistand der man tilrettelegger tjenester og brukerstøtte for enkeltprosjekt i TSD er 

voksende. I dag leveres så godt som all tungregning og omtrent halvparten av lagringen i TSD via 

Uninett Sigma2s leveranser.  

Det bør etableres støtte fra sentralt hold for å videreutvikle tjenesten i et enda høyere tempo slik at 

man unngår mindre og dyre replikaer som dekker spesialbehov, men som ikke vil kunne dekke 

bredden og mengden som TSD tar unna. Og de vil være dyre i drift. Pr 10/3-19 har TSD over 3000 

brukere og mer enn 560 aktive forskningsprosjekt i systemene. Samarbeidet med Sigma2 om TSD er 

meget godt, og TSDs funksjonalitet brukes av en rekke forskningsprosjekt som et pluss inn i norske og 

internasjonale forskningsutlysninger.  

TSD må fortsette som en UiO-levert sektortjeneste, men for å kunne etterleve behovene ved andre 

institusjoner bedre, bør det etableres en støtte for dette ved at de forskningsinstitusjonene som 

ønsker å benytte TSD gjør dette ved å signere for bolkvise leveranser. Dette skal medføre følgende:  

- Stabil og oversiktlig økonomi i TSD 
- Enkel tilgang til TSDs tjeneste for Digitalt Dynamisk Samtykke (GDPR pålegg) 
- Inkludert tilgang til bruk av Nettskjema for sensitive data 
- Institusjonene som betaler for bolker skal være med på å bestemme 

utviklingsretning, og løsninger 
- Har løsning for digitalt dynamisk samtykke (fokus på «right to know», and «right to 

be forgotten» fra GDPR) 
- Enkel mulighet for tredjeparts-utvikling basert på REST-API tilgang til TSD 
- Enklere fakturering 
- Bedre kontroll 
- Enklere hverdag for forskere, og derved færre GDPR avvik 

 

Videre medfører dagens REST-API baserte grensesnitt til TSD at tredjepart kan utvikle tjenester som 

snakker med TSD-lagrede data, leverer data direkte til TSD etc. Dette medfører at TSD ikke bare er en 

PaaS, men også en plattformtjeneste andre kan utvikle tjenester inni og på toppen av.  

Det foreslås at brukere av TSD i sektoren oppfordres til å benytte bolk-avtaler med TSD for å oppnå 

effektene som listet over. UIO vil garantere medbestemmelsesrett over prioriteringer rundt 

endringer og nyutvikling. Samdrift i sektoren rundt HPC løsningene i TSD er naturlig å vurdere noe 

frem i tid, men kompliseres av dagens databehandleravtaler.  

 



Nettskjema som plattform for datainnsamling 
Nettskjema ved UiO er i dag de-facto gullstandard for datainnsamling i sektoren når det gjelder GDPR 

og personvern, og fikk sågar i 2018 2-plass som nest beste statlige IT-tjeneste angående innebygd 

personvern og viktighet (vinneren var Direktoratet for eHelse).  

UNIT bør bestemme at Nettskjema gjøres til preferert valg som datainnsamlingstjeneste for forskning 

i Norge, dette fordi: 

- Aktiv utvikling  
- Høy fokus på GDPR og innebygget personvern 
- Billigere enn kjente alternativer (Questback mfl) 
- Godt integrert med Feide og DiFi 
- Allerede bred bruk i sektoren 
- Bevist å ha svært god skaleringsevne 
- Selvbetjent 

 

Man vil også kunne ta ut en enda større effekt om man benytter tjenesten også som anbefalt løsning 

for elektroniske spørreskjemaer i hele forvaltningen (stat, fylke og kommune). Dette vil igjen gi en 

stabil og høyere brukerstyrt utviklingstakt. Herunder kommer muliggjøringen av datainnsamling fra 

mobile enheter og IoT via samme rammeverk. Nettskjema tilpasser også for institusjonenes egne 

logoer.  

Lokale skyleveranser for forskning og utdanning (Jupyter, RStudio mm)  
USIT leverer pr i dag Jupyter Notebooks (online programmeringsverktøy med en rekke 

spesialfunksjonalitet for forskning og utdanning) til initiativer i forbindelse med Computer in Science 

Engineering (CSE) initiativer og initiativer rundt Software Carpentry. Rundt 1500-2000 studenter 

benytter tjenestene pr semester i dag. Videre har USIT en lengre ønskeliste av interessenter for å få 

levert RStudio Server for kurs og forskningsbruk (SV,MN,Med). Jupyter leveres pr i dag fra UiO/UIB 

skyløsningen (UH-IaaS). Tjenestene leveres fra Kubernetes-plattformen som kjører på UH-IaaS 

avdeling Oslo, og således enkelt breddes i sektoren via UH-IaaS i Bergen og tjenesteplattformen til 

Uninett Sigma2 AS. Dette fordrer noe konsolidering og samordning, men er en forholdsvis 

lavthengende frukt.  

Det oppfordres til at sektoren skal samdrifte og jobbe for videre utvikling av skybaserte 

tjenesteleveranser som Jupyter og RStudio, men det oppfordres til at dette gjøres på sektorinterne 

skyinfrastrukturer ettersom tjenestene må ha tilgang til sektorens lagringstjenester. Dette igjen 

fordrer en forsknings-dropbox-løsning, for å garantere nærhet til data (dvs høy båndbredde og lav 

latens). 

Det foreslås et prosjekt på rundt 3 FTE i et år for å etablere tjenesteleveransen i sektoren. Grunnet 

mye bruk innen utdanning, antas det at driftsfasen også bør være bemannet med 3 FTE for å ha 

tilstrekkelig brukerstøtte.  

Etableringskost ut over årsverkene anslås til 2 MNOK for å etablere tilstrekkelig maskinpark for det 

anslåtte initielle behovet.  I tillegg påløper strøm, footprint, lisenser og utvidelser og fornyelser av 

maskinparken.  



Løpende maskinvarekost og drift dekkes av brukermiljøene i driftsfasen, dette skal også dekke inn 

etableringskost på sikt. 

Det bør samarbeides om kompetansebygging og samdrift i sektoren, men i utgangspunktet fysisk 

forankret et fåtall datasenter (UiB, NTNU, Sigma2 (UiT og NTNU) og UiO) 

Nøkkelhåndtering for avidentifiserte data  
Det er vesentlige utfordringer rundt nøkkelhåndtering, deponering av nøkler, innsyn mm i 

forbindelse med GDPR og avidentifiserte data. Dette bør adresseres av en (1) instans for 

forskningsNorge.  

Fagrådet for eInfrastruktur ved UiO anbefaler at dette gjøres i forbindelse TSD og den dynamiske 

samtykkeportalen, ettersom denne bør gjøres til anbefalt samtykkeløsning for forskning i Norge ut 

over det som benytter HelseNorge´s kommende tjeneste. Det forventes noe teknisk implementasjon, 

men det viktigeste er kompetanse for å kunne bistå forskere i prosessen.  

Tjenesten skal kunne bidra og støtte følgende funksjonalitet:  

- Opprettelse av koplingsnøkkel ved inklusjon av respondenter/forskningobjekt, f.eks 
ved datainnsamling – må kunne kople nettskjema og samtykker 

- Deponering av koplingsnøkler, forsker trenger dem ikke lenger på daglig basis 
- Utlevering av nøkkelpar ved behov for kontroll / reidentifikasjon 
- Kopling av data ved behov – evt i samarbeid med Helseanalyseplattformen, SSB eller 

andre aktører.  
 

Etableringskost: 1 MNOK 

Etableringsfase: 6 mnd  

Driftskostnad: 2 FTE i startfasen, oppskalering ved behov. Dette for å kunne yte forskere bistand til 

DPIA, kopling, studiedesign og ren teknisk bistand. Samt å dekke driften.  

Lisenser 
Et hvert samarbeid i sektoren om å bruke tjenester får større utfordringer når man skal begynne å 

benytte lisenser på tvers. F.eks at en UiO-forsker skal kjøre Stata på en datamaskin driftet av UiB og 

plassert i Bergen. UNIT burde forhandle frem gode avtaler for de vanligste produktene som benyttes 

slik at de ulike institusjonene i sektoren kan gjøre avrop på det volumet de benytter, og avtalene må 

være utformet slik at man kan benytte avtalene på tvers. Dvs UiB må kunne kjøre sin STATA ved UiT 

om nødvendig uten at dette skal komplisere kostnadene eller lisensbildet. I første runde bør man se 

på lisenser for:  

- Virtualiserte maskiner (Windows server og klient, samt Linux Red Hat Enterprise 
Linux) 

- MS Office  
- Statistikkprogramvare (Stata, SPSS, SAS, Matlab osv) 
- Lyd/ videoprogramvare (nVivio, f4/f5, InterAct, mm) 
- Andre softwarepakker som er lisensbelagt og mye brukt i UH-sektoren 

 



Denne jobben må utføres av UNIT/UNINETT, med sektoren som referansegruppe.  

 

Utvikling og drift 
Prosjektledelsen for de ulike prosjektene bør fordeles i sektoren, men UiO melder seg med dette som 

mulig prosjektleder og delaktig/ansvarlig for samtlige tiltak i listen om ingen andre melder interesse 

for å lede prosessen eller stå for utviklingen. Videre er det sentralt at disse prosjektene løses som 

use-case drevne utviklingsprosjekt, og at forskerne er sentrale i prosessen som kravstillere til og 

evaluerere av produktet. Dette medfører at prosjektene og prosjektledelsen må være nært de 

faktiske sluttbrukerne, og således må prosjektene utføres ved de ulike IT-organisasjonene i sektoren, 

og ikke settes ut. Fagrådet for eInfrastruktur anbefaler at utviklingen foregår ved en eller flere av UH-

institusjonene grunnet behovet for nærhet til sluttbruker, kombinert med minimisering av overhead 

og byråkrati. I tillegg er det en uttalt strategi fra Uninett Sigma2 om å minimere risiko, således vil ikke 

Uninett Sigma2 stå for nyutvikling eller eksperimentell teknologi, men heller overta modne 

suksesshistorier som stammer fra institusjonene.  

 

Driftsansvaret kan derfor, ved suksess og oppnådd stabilitet for systemet, for de fleste tiltakene 

vurderes overført til Uninett Sigma2 AS, og da på en slik måte at UH-sektoren fortsetter å drifte 

løsningene på oppdrag fra Uninett Sigma2 gjennom et utvidet Metacenter.  


