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• Universitetet i Oslo (UiO)

• Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT)
• 210 ansatte
• Leverer lokale og nasjonale IKT tjenester
• Rammefinansiering ca. 40%, eksternt salg ca. 60%, 

• Uninett Sigma2 AS

• Eid av Uninett AS, som igjen er eid av KD
• 8 ansatte (HR og økonomi fra morselskapet)
• Skal anskaffe og levere nasjonal eInfrastruktur (tungregning, lagring)
• Skal koordinere nasjonal deltakelse i internasjonale eInfrastruktur-prosjekt
• Benytter IT organisasjonene til NTNU, UIB, UiO og UiT som leverandører av sine 

tjenester (Metasenteret, ca. 25 årsverk)
• Finansiert av NFR og brukermiljøene (primært BOTT)



Formål med TSD

• Å gi forskere en hensiktsmessig, fleksibel og kostnadseffektiv 
plattform der man kan behandle data som krever særskilte 
sikkerhetstiltak

• Plattformfritt (Bring Your Own Device)

• Bidra til å hjelpe forskere med å etterleve GDPR
• I TSD skal man kunne behandle enhver type data 

• Så lenge man har hjemmel til det
• Så lenge man etterlever dataminimaliseringsprinsippet



Historikk

2010 2012 2014 20182016

Sikker lagring

TSD prosjektstart

20 early adaptors

Offisiell åpning

100 prosjekt

Stabil produksjon

Avtale med Uninett
Sigma2 AS

Klinisk produksjon

20/6-19

3286 brukere
659 prosjekt



History of TSD (LSD)

Grand Opening May, 2014



Finansiører

UiO
IT-Direktør

Referansegruppe:
- OUS-PVO
- OUS-IKT
- UiO
- Kreftregisteret
- FHI



Eiere, drift og forvaltning (1/2)

• TSD er eid og utviklet av UiO i samarbeid med Uninett Sigma2 AS
• Sigma2 disponerer 1600 cores i superdatamaskinen (totalt noe over 2000 

cores)
• Sigma2 disponerer rundt 1,5 PiB av lagringen

• TSD driftes av USIT ved UiO
• Sigma2 RFK deler sine ressurser via sin ressursfordelingskomite, 

søknad 2 x pr år
• TSD har kun 1 underleverandør og det er DiFi (IDporten og 

Signaturtjenesten)



Eiere, drift og forvaltning (2/2)

• Rundt 11 stillinger går med til TSD
• All utvikling skjer basert på 

• Innmeldte use-cases
• Systemendringer som gir mer stabilitet og selvbetjening

• Brukermiljøenes behov prioriteres etter hvor bredt behovet for den 
ønskede løsningen er

• Eksterne midler er nødvendig for over halvparten av utviklingen



Hva er TSD?

• Privat skyløsning – Platform as a Service ++
- Bring your «own» data

• Datainnsamlingsplattform
• Dataanalyseplattform
• Datalagringsplattform
• Samarbeidsplattform (på tvers av institusjoner og landegrenser)
• «Datainnsynsplattform»
• Samtykkeplattform

• Testinfrastruktur for HelseIT








Funksjonalitet i TSD
• Analyse – fra Excel til Superdatamaskin, til video og lydanalyse
• Datainnsamling – web / nettbrett / mobilapper

• Smarttelefon diktafon, generisk videoapp kommer 
• En rekke spesial-apper (~20)
• Automatisk bygging av databaser, inkl automatisk sletting ved samtykke-opphevelse

• Lagring / langtidslagring
• Digitalt dynamisk samtykke
• Videostreaming fra psykologi-behandling, generisk løsning kommer
• Dataopplastningsportal og nedlastningsportal (filoverføringstjeneste)
• Tilgang til windows og linux maskinvare
• Tilgang til windows og linux programvare
• Tilgang til AI/ML maskinvarekapasitet og algoritmer



Consent Service

Self Service

Feedback services

Data capture

Web forms

Tablet apps

Collaborate / share

Analysis

Compute, analyse and store data

Phone apps

Export/import API



Brukere, tilgangsstyring, volum, brukerinvolvering, 
brukertilfredshet (1/5)

• 3286 brukere fordelt på 659 aktive prosjekt (totalt 773 prosjekt til nå)
• UiO, HSØ, FHI, UiT, NTNU, NKVTS, UiB, INN, HIOF, NUBU, UiA, UiS, 

NMBU, NIS, USN, NiH, NorForsk, HelseMidt, Lovisenberg, Norsk 
Luftambulanse, 2 startups, Flymedisinsk, HL-senteret, Helse 
Stavanger ++

• Klinisk bruk ved AMG, OUS. Snart også ved St.Olavs Hospital



Brukere, tilgangsstyring, volum, brukerinvolvering, 
brukertilfredshet (2/5)

• Egen brukeradministrasjon
• 2 faktor login på all bruk
• Ingen begrensning på hvem som kan få en bruker i systemet
• Bruk krever:

• Institusjon må garantere for en hjemmel
• Merkantil avtale
• Databehandleravtale



Brukere, tilgangsstyring, volum, brukerinvolvering, 
brukertilfredshet (3/5)

• 2,5 PiB data +
• 2000 virtuelle maskiner
• 2000 + cores superdatamaskin + verdens raskeste DNA-data 

analysechip
• Økende volum på forbruk og søknader til Sigma2 RFK
• 100-300.000 spørreskjema / app-dataskjema pr uke



Brukere, tilgangsstyring, volum, brukerinvolvering, 
brukertilfredshet (4/5)



Brukere, tilgangsstyring, volum, brukerinvolvering, 
brukertilfredshet (5/5)
• ½ årlig brukerforum
• Brukerstyrt utvikling, all utvikling blir TSDs eie for videre bruk og salg
• Månedlige møter med de mest avanserte brukerne
• Daglige møter rundt nye spesialiserte brukerbehov
• Så langt ingen ren brukerundersøkelse, men TSD har hatt to runder med åpne tilbakemeldinger : 

• Positivt resultat
• Brukere klager ved nedetid
• Skryt for fleksibilitet, rask utvikling, forholdsvis billig
• Utfordringer der datamengden vokser fra forskere og gamle verktøy ikke virker lenger
• «Muliggjør forskning som ikke tidligere var mulig»
• En lang rekke publikasjoner som har utsprang i analyser og datainnsamling gjort på TSD

• 4000 saker til helpdesk pr år
• Klinisk produksjon krever 99,99 % oppetid, TSD garanterer 95%

https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/news/tsd---video-from-user-forum-available.html


Overordnet beskrivelse av løsningsarkitektur

Virtual  
machines

HPC / 
Supercomputer
Storage 
and backup

2-factor 
authentication

• Analysis
• Software
• Databases
• Data collection

Firewall
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Videre strategi og utviklingsplaner (1/2)

• Ytterligere stabilitet
• Økt automatisering og overvåkning / monitorering / logging
• Ny lagring H2019
• Utvide virtualiseringsinfrastrukturen, H2019
• Arbeide mot bedre skalering, i 2020
• Økt grad av selvbetjening i alle ledd
• Brukerstyrt utvikling 
• Funksjonalitet for enklere å kunne pumpe inn data fra 

laboratorieinstrument, videokamera etc
• Automatisk genererte koplingsnøkler og deponering av koplingsnøkler



Videre strategi og utviklingsplaner (2/2)

• Generisk video-opptaksapp
• Generisk webapplikasjon for å pumpe data inn i TSD
• Enkle metoder for publisering av metadata (FAIR), arbeid ifbm EOSC, 

Sigma2 og NSD
• Økt samarbeid med Sigma2 rundt EasyDMP og arkivering
• Økt samarbeid med NSD rundt DMP
• Være et naturlig valg for forskere med data fra 

Helsedataprogrammet, og andre dataleverandører
• Være en viktig samarbeidspartner i større forskningsprosjekt; SFF, KG 

Jebsen, eINFRA, ERC, IKT+ , IKT Fyrtårn mm



Budsjett 2019 og finansieringsmodell for drift og 
investeringer (1/2)
Investeringer 2019
• Investeringsmidler 4 MNOK fra UiO
• Investeringsmidler 6 MNOK fra NFR einfra 2018 via Sigma2 AS
• Investeringer: 10 MNOK; superdatamaskin, lagring, virtualisering
Inntekter 2019
• Ca 13 MNOK
Driftskostnader 2019
• Ca 13 MNOK



Budsjett 2019 og finansieringsmodell for drift og 
investeringer (2/2)

• UiO sentralt dekker basiskostnad for UiO
• Alt merforbruk ved UiO faktureres forskningsprosjekt til kostpris
• Alt salg i UH-sektor skal dekke kostpris og risikopåslag
• Alt salg til offentlig finansiert (ikke oppdrags) forskning utenfor UH-sektor skal 

dekke kostpris, risiko og ha påslag (markedsnært)
• Salg til klinisk bruk skal ha markedspris
• Salg til kommersiell bruk / oppdragsforskning skal ha markedspris
• Utvikling betales i de fleste tilfeller av sluttbruker
• All funksjonalitet som utvikles eies av UiO
• Salg av TSD skal gi merverdi for UiOs forskere
• Prisliste

https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/access/prices/


Utfordringer

• Lisenser på tvers av organisasjoner – software og operativsystem
• Ikke midler til test og utviklingssystem
• Rask nok vekst i forhold til voksende brukermasse – særlig 1.linje 

support
• Kompetent personell – kompetanse og lønnsutfordringer
• Deler av den teknologiske utviklingen av TSD er også teknologisk 

nybrottsarbeid
• Avklaringer med juss og IT-sikkerhet lokalt og eksternt, tolkning av 

lovverket
• Lov til å oppbevare data for videre forskning/klinisk bruk



Muligheter

• Rask og dynamisk utvikling
• Stor pågang rundt mobile applikasjoner
• Være ønsket plattform for forskere med data fra Helsedataprogrammet
• Samarbeid med kommersiell aktør om klinisk løsning
• Vertskap for styring og planleggingsanalyse
• Vertskap for klinisk beslutningsstøtte
• Salg til politiet – databeslag
• Store behov også utenfor forskningen – kommuner, fylker etc
• Stort potensiale for salg også utenfor Norge



202? : Klinisk TSD

• Offentlig Helsesektor
• Privat Helsesektor
• Andre interessenter

2017: Nasjonalt Forsknings TSD

• UH-sektor
• Annen forskning

(sykehus etc)

TSD i dag

Forskning + Klinik

Teknologi
og kunnskaps-
deling

Forskning Klinikk

NB: Ikke nødvendigvis 2 fysiske delte infrastrukturer, men man må ta hensyn til forskning vs klinikk



Helseanalyseplattformen

Treatment
and analytics Availability

Sammenstilling, transformasjon og validering

Reporting 
and 
publishing

Authentication, authorization, anonymization, pseudonymization, aggregation, masking, transfers
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Slide opprinnelig fra Direktoratet fra eHelse og deretter bearbeidet av TSD



Mulige/ønskelige samarbeidspartnere (1/2)
• Allerede godt samarbeid

• Uninett Sigma2 AS
• UH-sektoren (inkl HUNT og SAFE)
• Elixir Norge
• BigMed
• BioBank Norge
• FHI
• NSD
• HSØ, Helse-Midt
• Kommersiell aktør med tanke på kommersialisering
• NordForsk / NeIC (Tryggve, Tryggve2, Tryggve 3?)
• EOSC  / EOSC HUB, OpenAire
• EOSC Nordic



Mulige/ønskelige samarbeidspartnere (2/2)

• Ytterligere samarbeid 
• eHelse
• Sykehusparter
• SSB
• Helse Vest og Helse Nord
• Dir for eHelse / analyseøkosystemet
• Klinisk TSD (RHF´ene, HOD)
• 1M+ genomes
• UNIT -> forhandle lisenser for forsknings-Norge som kan benyttes på tvers



http://kreftgenomikk.no/

http://kreftgenomikk.no/


MinMat project at Rikshospitalet



LetsGo-project at «Sørlandet» hospital, 2019

App with AI 



https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/preventadall

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/preventadall


https://titan.uio.no/node/983

https://titan.uio.no/node/983


Digital dynamic consent system video – wait 5 seconds






Takk for oppmerksomheten!

tsd-contact@usit.uio.no
gardot@usit.uio.no

https://uio.no/tsd
https://www.eosc-hub.eu/catalogue/Services%20for%20sensitive%20data

mailto:tsd-contact@usit.uio.no
mailto:gardot@usit.uio.no
https://uio.no/tsd
https://www.eosc-hub.eu/catalogue/Services%20for%20sensitive%20data
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