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Mål med samlingen

• Gi innsikt i politiske mål og forventninger med nasjonale 
strategier og satsinger

• Gi gjensidig innsikt i relevante tjenester, løsninger og videre 
utviklingsplaner

• Skape relasjoner og kontakt på tvers av de ulike miljøene
• Avdekke overlapp og mulige samarbeidsflater 
• Identifisere konkrete tiltak for videre oppfølging og samarbeid



PRESENTASJONSRUNDE



Torsdag
Tid Aktivitet Ansvarlig
1000 - 1020 Velkommen og presentasjonsrunde Unit
1020 - 1040 Politiske mål. Handlingsplan for digitalisering i forskning Unit

1040 - 1100 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur Forskningsrådet
1100 - 1130 Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse
1130 - 1200 Lunch
1200 - 1315 Helseanalyseplattformen Direktoratet for e-helse
1315 - 1415 Microdata.no SSB/NSD AS
1415 - 1445 Pause
1445 - 1545 Sigma2/TSD Uninett Sigma2/UiO
1545 - 1645 SAFE UiB
1645 - 1700 Pause
1700 - 1800 HUNT Cloud NTNU/HUNT Research Centre
1800 - 1830 Diskusjon – Hva har dere hørt? Hva tenker dere?
1900 - 2200 Middag



Fredag

Tid Aktivitet Ansvarlig
0830 – 0910 Korte innledninger: Forventninger til sammenheng og felles 

løsninger innen forskningsinfrastrukturer for helsedata. 
Hva er behovet og hvor ser vi muligheter?

Innledning til arbeidsøkt

UiT, UiB, NTNU, FHI

Direktoratet for e-helse

0930 – 0945 Pause

0945 - 1230 Arbeidsøkt for å identifisere overlapp og 
samarbeidsmuligheter

Direktoratet for e-helse

1230 - 1245 Oppsummering og oppfølging Unit

1245 - 1300 Avslutning og evaluering Unit

1300 - 1400 Lunch



Granavolden plattformen – Regjeringen vil….
Forskning:

• Over tid øke den offentlige forskningsinnsatsen ut over én prosent av BNP i en omstillingsfase, og særlig prioritere muliggjørende teknologier
og forskning som bidrar til økt verdiskaping.

• Arbeide for og stimulere til økt internasjonalisering av forskning, herunder prioritere styrket deltakelse i EUs rammeprogrammer.

• Stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia.

• Gjøre forskningen mer tilgjengelig ved å stimulere til mer åpen forskningsformidling og mer åpne data.

• Styrke eksisterende forskningsmiljøer og stimulere til flere verdensledende forskningsmiljøer.

Helse:

• Legge til rette for bedre utnyttelse av Norges samlede helsedata for å utvikle bedre og mer treffsikre helsetjenester, innenfor rammen av godt 
personvern og god datasikkerhet.

• Etablere Helseanalyseplattformen for å effektivisere og forenkle tilgangen til helsedata, samtidig som personvern og sikkerhet styrkes.

• Legge til rette for økt forskning og videreutvikle spesialiserte kompetansemiljøer innen gen- og bioteknologi.

• Stimulere til videreutvikling av persontilpasset medisin.

• Legge til rette for at resultater fra både klinisk forskning og medisinsk grunnforskning kan overføres til diagnostikk og pasientbehandling.

Næring:

• Arbeide for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner til Norge.

• Ha gode ordninger som stimulerer næringslivets egen forsknings- og utviklingsaktivitet, og videreføre satsingen på næringsrettet forskning og 
utvikling.



Meld. St. 4 Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2019 - 2028

• Styrket konkurransekraft og 
innovasjonsevne

• Møte store samfunnsutfordringer

• Utvikle fagmiljø av fremragende kvalitet



«Hvordan henger de ulike 
forskningsinfrastrukturene sammen?». 

Forsknings- og høyere utdanningsminister 
Iselin Nybø



WWW.UNIT.NO/HANDLINGSPLAN-DIGITALISERING

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her er den. (Hold opp et eksemplar i hånda)Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning er klar, Vår felles plan ! 



FAGUTVALG FOR FORSKNING

Johanne Raade
Bibliotekdirektør

Fagutvalgets leder



MÅLBILDER FORSKNING

MF1

MF2

MF3

MF4

MF5

MF6

Forskeren har tilgang til vitenskapelige publikasjoner, tidligere forskningsdata 
og offentlige data som grunnlag for sitt arbeid
Resultater fra forskningen (publikasjoner, data og annet) 
er gjort enkelt gjenfinnbare og i så stor grad som mulig gjort tilgjengelige for 
gjenbruk
Det er etablert et oversiktlig og brukervennlig tjenestetilbud som støtter både 
faglige og administrative oppgaver innen forskning
Forskeren har tilgang til tjenester som gjør det mulig å samhandle effektivt 
med andre forskere på tvers av fag og sektorer, nasjonalt og internasjonalt.
Forskeren har tilgang til opplæring som gir kompetanse til å utnytte 
tjenestene optimalt
Forskningsledere på alle nivåer har god tilgang på informasjon og 
beslutningsgrunnlag



SATSING - FORENKLET FORSKNINGSADMINISTRASJON

Mest mulig effektiv bruk av forskernes tid, gjøre det enkelt å velge god praksis
• Overordnet veikart for utvikling av fellestjenester for forskerne på tvers av UH-institusjoner, 

sykehus og forskningsinstitutter for bedre koordinering og god kommunikasjon

• Sammenhengende støttetjenester for både forskning og forskningsadministrative oppgaver 
gjennom alle trinn i forskningsprosessen

• Effektiv innhenting av informasjon og oversikt over norsk forskning gjennom å 
forene Cristin og et nytt nasjonalt vitenarkiv

• Gjenbruk av informasjon mellom tjenestene gjennom etablering av felles masterdata

• Veiledning til forskere og støttepersonell på bruk av de ulike fellestjenestene



SATSING - ÅPEN FORSKNING

Økt kvalitet på forskningen, økt tilgang til og gjenbruk av forskningsresultater og data, økt 
gjennomsiktighet i vurdering av forskning og forskere

• God informasjon til alle gjennom openaccess.no (og etterhvert openscience.no)
• Tilgang til forskningsdata og -publikasjoner for forskere, næringsliv og offentlig forvaltning
• En ny type publiseringsavtaler der opphavsretten til publikasjoner ikke gis bort til forlagene

• Alle forskere skal ha mulighet til å publisere åpent
• Enkel tilgang til lagring av publikasjoner i vitenarkiv for alle
• Nasjonale tjenester som er samordnet med internasjonale strategier og tjenester

• Data fra norske forskningsprosjekter følger FAIR-prinsippene (gjenfinnbare, 
tilgjengelige, samhandlende og gjenbrukbare). 

• Tilgang til tjenester for å samarbeide om datasett i løpet av et forskningsprosjekt
• Enklere tilgang til å bruke offentlige data som grunnlag for forskning



FAGUTVALG FOR INFRASTRUKTUR, 
MELLOMVARE OG DATA

Tore Burheim
Avdelingsdirektør, IT-direktør

Fagutvalgets leder
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Dagens situasjonUtdrag fra kartlegging av tjenester våren 2018

DataverseNO

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I dag mange tjenester, men lite kobling/samhandling mellom dem.Begynner å bli bedre ift gjenbruk av informasjon fra Cristin, spesielt for helseforskning.Flere tjenester tilbyr samme funksjonalitet, bør kunne samordnes i større grad.



TORSDAG
Tid Aktivitet Ansvarlig
1000 - 1020 Velkommen og presentasjonsrunde Unit
1020 - 1040 Politiske mål. Handlingsplan for digitalisering i forskning Unit

1040 - 1100 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur Forskningsrådet
1100 - 1130 Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse
1130 - 1200 Lunch
1200 - 1315 Helseanalyseplattformen Direktoratet for e-helse
1315 - 1415 Microdata.no SSB/NSD AS
1415 - 1445 Pause
1445 - 1545 Sigma2/TSD Uninett Sigma2/UiO
1545 - 1645 SAFE UiB
1645 - 1700 Pause
1700 - 1800 HUNT Cloud NTNU/HUNT Research Centre
1800 - 1830 Diskusjon – Hva har dere hørt? Hva tenker dere?
1900 - 2200 Middag



APPENDIX



Notater - Roar

• Analyserom for forskerne?

• Fokus på gi tilgang til data og datakvalitet

• Fokus på governance delen – gjør det mulig å skape data, bruke de, offentlig – privat samarbeide. 

• Governance: risikovurderinger (etikk, juss, sikkerhet/IT)

• Hvem tar beslutningene – beslutningstagerne  i institusjonene må identifiseres

• Personvernombudene gjør ulike vurderinger på tvers av regioner 

• Eks Finland: samarbeid helsetjeneste, staten og biofarma selskap.

• Invitere Finland?



Diskusjon dag 1 - Katrine
• Finansieringsmodeller: hvordan samarbeide om bærekraftige modeller?

• Fått til mye for lite penger, trenger vi alle, hvor innovasjon – på infrastruktur eller tjenester?, hvordan jobbe sammen 
om løsninger. Ulike eiere på initiativene – hvem er beslutningstagerne?

• Viktig med samarbeide på tvers av sektorene – helsenettet/forskningsnettet

• Hvordan få til et samarbeide som hindrer overlapp

• Usikkerhet på Cloud act er et nasjonalt anliggende og må risikovurderes nasjonalt og felles

• Viser behovet for flere komplementære infrastrukturer, ulike risikonivåer, men behov for koordinering

• Universitetene har gjort mye riktig ved å lage sikre infrastrukturer for helse, mangler tilgang til data og dataforvaltning 
(governance) som i stort tenker på verdiene.

• Helsetjenesten har et mangel på infrastruktur for genomsekvensering/datalagring, mangler incentiv og finansiering

• Alle ser behovet for HAP, men dekker ikke behovene for alle – lettbenthet og innovasjonskraft lokalt er fortsatt 
nødvending. Finansiering av bruken av HAP må diskuteres slik at den blir brukt. Det å betale for bruken av den også fra 
forskningen gir også makt til å bestemme videreutviklingen av den.

• Hvordan få mere igjen for investeringer i en helhetlig ramme, beslutningsstrukturene mangler

• Tillitsforvaltning også til institusjoner som får oppgaver med å forvalte helsedata

• Ikke mangel på penger, men mangel på organisering.



FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRINGSEVNE AV 
FELLESINITIATIV PÅ TVERS AV AUTONOME AKTØRER 

FinansieringsmodellSamstyringsmodell



PRINSIPPER FOR REALISERING

Sett brukeren i sentrum.

Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling. 

Data lagres kun en gang og skal gjøres tilgjengelig for gjenbruk.

Bygg inn sikkerhet og personvern i løsningene.

Sikre kontroll på tilgang til data og ressurser.

Sky først.

Bruk markedet.


	Lysbildenummer 1
	Lagring og tilgjengeliggjøring av helsedata��Koordinering av initiativer for infrastruktur og tjenester��Gardemoen 20. - 21. juni 2019��Forskningsrådet�Direktoratet for e-helse�unit�
	Mål med samlingen
	presentasjonsrunde
	Torsdag
	Fredag
	Granavolden plattformen – Regjeringen vil….
	Meld. St. 4 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019 - 2028
	Lysbildenummer 9
	www.unit.no/handlingsplan-digitalisering
	Fagutvalg for Forskning
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Fagutvalg for INFRASTRUKTUR, �Mellomvare og data
	Lysbildenummer 16
	Torsdag
	Appendix
	Notater - Roar
	Diskusjon dag 1 - Katrine
	Forutsetninger for gjennomføringsevne av fellesinitiativ på tvers av autonome aktører 
	Prinsipper for realisering

