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Oppgave: Gruppearbeid forskningsinfrastrukturer

Politisk og strategisk

 Strategisk styring
 Økosystemforvaltning /-styring
 Finansieringsmodeller
 Tilgangsstyring/tillatelser
 Juridisk harmonisering
 ROS/DPIA
 Næringsliv
 Tilsyn/audit/kontroll

Teknologi og løsning

 Personvernløsninger (samtykke)
 Interoperabilitet (teknisk, 

semantisk)
 Analyserom
 Integrasjoner
 Teknisk tilgangsstyring 

(autentisering, autorisasjon)
 Langtidslagring
 Metadatatjenester/-forvaltning
 Lisensiering (Software)

Forskningssamarbeid

 Etikk / code of conduct
 Datalisenser
 Felles vilkår/retningslinjer
 Metadata/kuratering
 Tilsyn/audit/kontroll

Per gruppe, tema: 
● Hvilke(t) fora og aktører skal/bør eie temaet?
● Hvordan skal samarbeidet fungere?
● Hva er målet for temaet? (entropi,homogenitet, heterogenitet)



Politisk og strategisk

Politisk og strategisk

 Strategisk styring
 Økosystemforvaltning /-

styring
 Finansieringsmodeller
 Tilgangsstyring/tillatelser
 Juridisk harmonisering
 ROS/DPIA
 Næringsliv

Hvilke(t) fora og aktører skal/bør eie temaet?
Jus

 HOD - KD - FIN - KMD
 E-helse - Unit - SSB - Digitaliseringsdirektoratet
 SKATE
 Fagutvalg for informasjonssikkerhet og personvern
 Arbeidsgruppe for sikkerhet og personvern i Helsedataprogrammet

Hvordan skal samarbeidet fungere?
 Innenfor jus bør E-helse ha hovedansvaret og etablere en tverrgående gruppe som har direkte 

departementskontakt som jobber med dette

 For finansieringsmodeller finnes det kanskje ikke et felles fora, men trengs tematisk workshop/brainstorming
 Forskjell på infrastrukturer som har kun forskning som formål og de som også har forvaltning
 Finansieringsmodeller må skape insentiver til økt bruk - ikke bare penger inn
 Må ta inn erfaringer fra dagens betalingsmodeller
 Hvor lenge skal TSD, HUNT Cloud og SAFE gå for egen maskin? Må synliggjøre nytte i et 

økosystem

 Politiske spørsmål om ambisjonsnivå

Hva er målet for temaet? (entropi,homogenitet, heterogenitet)
 Jus: Homogenitet
 Finansieringsmodeller: Entropi, ikke nødvendigvis like finansieringsmodeller, men må vite om hverandre

 Må tilpasses ulike typer brukere - store og små aktører



Teknologi og løsning

 Personvernløsninger (samtykke):
 2 stk – Kan leve i parallell (1 er tverrsektoriell), bør integreres (standard API)
 Unit, E-helse, TSD - Statlig styring - Difi? Altinn? - Fikses foreløpig bilateralt

 Analyserom
 3-4 stk. Ulike behov for ulike formål. “Passelig duplisert”. De bør fokusere.
 Ikke bygg noe nytt og dyrt som forutsetter nedleggelse av eksisterende
 Bør være in compliance med EOSC (e.g. ISO , ITIL)
 Formalisere et samarbeid mellom de 3 store analyserommene?
 Meny: Oversikt over hva som finnes, hva de kan brukes til, pris/estimat, (Helse Midt, helseforskningsportalen)

 Interop:
 Velg standard protokoll mot analyserom
 «Semantisk interoperabilitet er en tvangstrøye» – «Dette ligger til forskerne og de andre å finne ut av»
 Metadata-standardisering og adminstrativ standardisering er viktigere! 

 Autentisering:
 Liten grad av standardisering
 UNIT ansvarlig for felles I&AM – Men må åpne for institutt og utlandet for å løse utfordr.  -krever integrasjon mot interne 

kontrollsystemer – Finland: SISU-ID
 Metadatatjenester

 Må vite hvilke institusjoner som har hva
 Lisensiering

 Dette er UNIT må fikse lisenser – «BYO is hell!»



Forskningssamarbeid

Forskningssamarbeid

 Etikk / code of conduct
 Datalisenser
 Tilsyn/audit/kontroll
 Felles 

vilkår/retningslinjer
 Metadata/kuratering

Hvilke(t) fora og aktører skal/bør eie temaet?

 KD/UNIT – der dette gjelder forskning i UH-sektor
 Behovet for tverrsektorielle løsninger gjør at DIFI kanskje burde tatt en større rolle

Hvordan skal samarbeidet fungere?

 Her mangler det en arena, for den riktige sammensettingen for å vurdere løsninger for dette
 Det er for lite verdiøkningsfokus, næringslivssiden mangler i den gjengen som har vært på Gardermoen, men 

mange av disse vil være sentrale

Hva er målet for temaet? (entropi,homogenitet, heterogenitet)

 Felles vilkår, retningslinjer
 Governance setter fart på infrastruktur
 Etterlyser politikk for import og eksport av data
 Behov for data policy og kravlister
 Vilkår for dataflytting
 Må synliggjøre hva slags data som skal finnes hvor, f.eks. at registerdata skal være på HAP
 Mal for databehandlerplan
 Standardisering/kravsetting/vilkår av hovedkrav for hvordan data skal flyttes frem og tilbake. I forlengelsen av 

dette; følges opp med revisjon.
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