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Spørsmål for dagen

Bør ikke innovasjon være en sentral del av 

digitaliseringsarbeidet (og ikke bare en effekt)?

Hvordan best kommunisere digitalisering internt og eksternt?

Hva skal egentlig til for å eliminere dobbeltregistrering?

Er «medstrøms digitalisering» med innebygd personvern og 

informasjonssikkerhet mulig? 

Hvilke byggestener mangler vi for å få virkelig fart i 

digitaliseringssakene?



Våre hoved-drivere for digitalisering

Microdata.no

NORDi

GDPR

FAIR/EOSC

Andre infrastrukturprosjekter

Digitaliseringsstrategiene



Bezos’ arkitekturprinsipp for Amazon (2002)

All teams will expose their data and functionality through service 

interfaces.

The team must plan and design to be able to expose the interface to 

developers in the outside world. 





Digitalisering krever innovasjon

«Digitalisert papir» er ikke løsningen.

Men hva er?

«Digitalisering skal gi oss bedre innovasjonsevne»

Påstand: Digitalisering krever god innovasjonsevne



Kommunikasjon og innovasjon internt
Riktig bemanning av prosjekt

Fagekspertise + teknologikapasitet + innovasjonsrom + 

gjennomføringskraft

Raske og hyppige feedback-loops

Innføringsfase

By Linda Rising 

http://www.agileaustralia.com.au/2015/presentations/Agile-Australia-2015-Linda-

Rising.pdf

http://www.agileaustralia.com.au/2015/presentations/Agile-Australia-2015-Linda-Rising.pdf


Innføringsfase
Reviderte arbeidsrutiner

Videreutvikling

«Silo-busting»

Lavterskel-support (Slack)

Opplæring

Revidert problemforståelse

Ekstern input

N



Kommunikasjon og innovasjon eksternt

Kilde: https://www.dreamstime.com/stock-images-monarch-butterfly-life-cycle-danaus-plexippus-image23483934



Hvordan eliminere dobbeltregistrering av informasjon? 

Alt registreres ett sentralt sted?

Forsker bærer all info med seg på reisen?

Forsker bærer kun med seg «id», og alle 

systemer snakker med alle andre?



Hva er «alle systemer»?

Nasjonale 

autoritetsregistre

Samtykkeportaler

EOSC-løsninger

Vitenarkiv



«Proxing» kan løse en del

Nasjonale 

autoritetsregistre

Samtykkeportaler

EOSC-løsninger

Vitenarkiv



Eksempler på andre krav

Endringshåndtering av masterdata

Support og opplæring på API-bruk

«No breaking changes» (empatiske API’er)

Tilgangskontroll

Tellekanter og institusjonsrapporter

Accessibility/universell utforming

Informasjonssikkerhet

Personvern



«Medstrøms digitalisering» med innebygd 

personvern og informasjonssikkerhet

Teknologiminimalisme

Dataminimering (ingen personopplysninger i 

logger, databaser, tjenester)

+ streng tilgangskontroll på kobling

+ adgangslogg

+ endringslogg

+ fjern e-mail fra digital dialog med brukere

Sletterutiner VS endringlogg/journalsystem

Sletterutiner i et distribuert system



Hvilke byggestener mangler vi?

Eksempler: Fødselsnummer, bilnummer

For å realisere handlingsplan for forskningstjenester, trengs 

det i første omgang autoritetsregistre for 

• Forskningsprosjekter

• Personer involvert i forskningsarbeid (forskere, 

forfattere, støttepersonell og andre bidragsytere)

• Organisatoriske enheter som institusjonene ønsker å 

knytte sin forskning til

Deretter også for

• Finansiering til et prosjekt og godkjenninger for et 

prosjekt

Autoritetsregistre!



Safe travels

Nasjonale 

autoritetsregistre

Samtykkeportaler

EOSC-løsninger

Vitenarkiv



Spør oss om forskningsdata, behov og 

integrasjoner

Ørnulf <ornulf.risnes@nsd.no>

NSD på Twitter: @NSDdata


