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Analyse uten å juridisk sett behandle
personopplysninger

Data bare tilgjengelige via 

fjerntilgang.

Data ikke synlige 

for bruker.

Kun statistiske 

resultater.

De statistiske 

resultatene er 

konfidensielt sikre.

Hindrer avsløring av informasjon 

om enkeltpersoner eller familier på 

grunnlag av resultatene 

microdata.no gir.
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Kort historikk/tidslinje for tjenesten
- samarbeid, utvikling og metadatastandardisering

SSB/NSD-
samarbeid KIRUT FD-trygd NSD-

søknad
NSD/SSB-

søknad
Samarbeid om 
mikrodata/registerdata

NSDstat Nesstar RAIRD Microdata.no

Programvare-utvikling

DDI Metadata-
standard GSIM/CSPA DDI/GSIM

Metadata-standard-
arbeid



Eiere og hovedaktører i utvikling og forvaltning



Formål og funksjonalitet 1



Formål og funksjonalitet 2
Tilgang på dagen

Skalérbar og digitalisert datatilgang

«Skarpe» data (altså – ikke anonymiserte data)

Selvbetjening 24/7

Lokasjons- og utstyrsuavhengig

Rik og utvidbar funksjonalitet på 

analyse/metode

Integrerte metadata

Førsteklasses støtte for longitudinelle data

Egendefinert og fri kobling av data

Transformasjon og avledede variabler

F indable data

A ccesible data

I nteroperable data

R eproducible data

«Så åpent som mulig, så lukket som 

nødvendig»

Innebygd personvern



Formål og funksjonalitet 3 – tilgang på dagen gjennom
innebygd personvern

NSD+SSB god oversikt over mikrodata-tilgang 

for forskning i EU og Norden

Sky- og digitaliseringsrevolusjonen var i gang

Var (og er fremdeles ikke) hensyntatt i planene

Manuelt arbeid, gammel teknologi



Formål og funksjonalitet 4 – tilgang på dagen gjennom
innebygd personvern – «The Five Safes» (Felix Ritchie)

“Five Safes: designing data Access for research” Desai, Ritchie, Welpton (2016 )
https://www2.uwe.ac.uk/faculties/BBS/Documents/1601.pdf



Formål og funksjonalitet 5 – tilgang på dagen gjennom
innebygd personvern – «The Five Safes» (Felix Ritchie)

Safe settings

Safe outputs
Safe people

Safe data
Safe projects



Overordnet beskrivelse av løsningsarkitektur
Klienter

API’er

Tjenester, 
data og 
metadata

«Microdata 
manager»



Kort om analyseklienten «Rose»

R AIRD

O nline

S tatistical

E nvironment

Et moderne «informasjonssystem» for datajobbing, inspirert av 

RStudio, Jupyter Notebooks, GoogleDocs, VSCode, m.m.



Hovedkonsept

DataStore Workspace
Selvbetjente uttrekk og kobling

Analyse

Trans-
form

SDC

SDC = Statistical Disclosure
Control



Klient- og tjenesteuniverset



Hvem er brukerne, hvordan får de tilgang?
34 forskningsinstitusjoner (UH + instituttsektor)

310 brukere, hvorav ca 260 forskere og 50 studenter

Ca 35 unike brukere per uke i 2019 (snitt)

200 unike brukere i 2019

200-600 prosjekter(?)



Selvbetjent ombordstigning
for institusjoner og for forskere

Institusjonene signerer avtale elektronisk (Difi eSignering)

Institusjon registrerer brukeradministrator(er)

Brukeradministrator registrerer forsker

Forsker signerer EULA elektronisk (Difi eSignering)

Alle logins via Difi ID-porten/BankID (via Uninett)



Brukerinvolvering, brukertilfredshet
Involvering:

I RAIRD-prosjektet; brukergruppe + pilotgruppe

Chat (30 samtaler per mnd a 20 min i snitt)

Email-support system

Email-support data

Kurs

Tilfredshet: Ikke målt strukturert p.t.



Utfordringer og muligheter

Time-to-data 
+

As open as 
possible

All desired
functionality

+
All desired

data



Videre strategi og utviklingsplaner:
Infrastruktursøknad om Microdata 2.0

• Mye mer data fra SSB

• NSD-mikrodata inn i løsningen [i]

• Teknisk/juridisk interoperabilitet med data fra tredjepart (Kreftregisteret er pilot) [i]

• Tilgang for internasjonale brukere [i]

• Nye brukergrupper (forvaltning, næringsliv, faktabasert journalistikk) [i]

• Utvidelse av analyse og FAIR-deling av resultater

• Integrasjon med bestilling/utlån av mikrodata, integrere dataflyt med TSD/SAFE/etc [i]

• Kobling av forskernes egne data med registerdata [i]



Distribuerte datakilder + utlån

WorkspaceSelvbetjente uttrekk og kobling

Analyse

Trans-
form

SDC

SSB

NSD

Kreft-
registeret

Utlån/tillatelser
SAFE



Videre strategi og utviklingsplaner 2:
Eurostat

INEXDA – Europeiske sentralbankers forskningsnettverk

Helseanalyseplattformen

Mikrodata i off. sektor

FolkeKommune

(Bergen kommune, FHI, NORCE,

UiB, NSD, Kunnskapskommuner)

Aktørene på dette seminaret



Videre strategi og utviklingsplaner:
Infrastruktursøknad om Microdata 2.0

• Mye mer data fra SSB

• NSD-mikrodata inn i løsningen [i]

• Teknisk/juridisk interoperabilitet med data fra tredjepart (Kreftregisteret er pilot) [i]

• Tilgang for internasjonale brukere [i]

• Nye brukergrupper (forvaltning, næringsliv, faktabasert journalistikk) [i]

• Utvidelse av analyse og FAIR-deling av resultater/peer reviewer «periodebillett»

• Integrasjon med bestilling/utlån av mikrodata, integrere dataflyt med TSD/SAFE/etc [i]

• Kobling av forskernes egne data med registerdata [i]



Budsjett 2019 og finansieringsmodell for drift og investeringer
Forpliktet til å drifte microdata.no for egen regning to år fra lansering (mars 2018)

Budsjett ca 2FTE pr år (1 SSB 1 NSD)

Praksis 6FTE pr år (3/3)

Finansieringsmodeller under utarbeiding, herunder

• Brukerbetaling/abonnementsmodeller forskning

• Brukerbetaling/abonnementsmodeller andre brukergrupper/interessenter

• «On demand»-data

• «On demand»-funksjonalitet

• Kurs/opplæring/utdanning

• Bærekraftige finansieringsmodeller for microdata.no (jfr KD-utvalgets gjennomgang av NSD)



Utfordringer og muligheter
Digitaliseringskapasiteten er betraktelig forbedret gjennom prosjektet og samarbeidet

Standardisering av metadata, dataflyt, dataproduksjon, dataformidling

EOSC – European Open Science Cloud

Microdata.no som en del av NSDs formidlingsplattform for forskningsdata

Integrasjoner med «nettskjema» og andre innsamlings- og samtykkeplattformer

SSBs prioriteringer fremover:



SSBs prioriteringer fremover

Gardermoen 20. juni 2019
Rune Gløersen



Visjonen for et bedre statistikksystem – bygger på en helhetlig informasjonsmodell

Microdata.no



Ambisjon om et helhetlig statistikksystem som støtter ny 
statistikklov og inviterer til deling av data og mer innsikt

36

Utnytte eksisterende og nye 
datakilder bedre

Skape en foretrukket 
Beslutningsplattform

Rask respons på nye behov, enklere 
tilgang til statistiske analyser og 

data

Selvbetjening og større 
endringsfart

Felles veldokumenterte 
data

Helhetlig informasjons-
forvaltning - orden i eget hus



Hovedtilstander
Domenebaserte
dataprodukter

Enheter og populasjoner + 
Utvalg

(Domene)Katalog

Samsvar med felles 
generisk
(logisk) modell

Sporing
Kvalitet

Sikkerhet

Et av de viktigste tiltak for et moderne statistikksystem er bedre 
informasjonsforvaltning – Orden i eget hus

Systematisk kunnskap 
om eksterne data

GSIM
Generic Statistical Information Model

GSIM
Generic Statistical Information Model



EIER

Ny statistikklov: Gjøre data tilgjengelig

DATA

META-

DATA

TIL- GANG

Eierskap

Autorisasjon

Struk-
tur

Seman-
tikk

SKAPE, LAGRE OG
GJENBUKE DATA

-
ALT GJENNOM 
AKTIVE METADATA

-
MINST MULIG 
TEKNOLOGISK
BINDING

-
MEST MULIG 
BRUKERVERDI 

Microdata.no er sentral driver i SSBs satsing
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