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1. BAKGRUNN 

 
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning1 
Forslaget om å starte en konseptfase for videre arbeid med datadeling er begrunnet i 
prioriteringene fra handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Arbeid med 
datadeling er sentralt for å realisere mange av handlingsplanens initiativer innenfor utdanning, 
forskning, administrasjon og IMD. En rekke målbilder og initiativer fra alle fagområder adresserer 
behovet for datadeling. Vi fremhever spesielt følgende målbilder og initiativer for infrastruktur, 
mellomvare og data (IMD), som utgjør en sentral del av det nødvendige fundamentet for mobilitet 
og deling:  
  
Målbilder  

• MIMD2: IKT-løsninger snakker sammen.  
• MIMD3: Data samles, prosesseres, deles og arkiveres innenfor trygge rammer. God 

håndtering av data gjennom hele livssyklusen bidrar til forenkling, forbedring og 
innovasjon.  

 
Initiativer 

• IMD2: Etablere referansearkitektur og samkjøre løsninger for integrasjonstjenester. Felles 
tilnærming til utveksling og tilgjengeliggjøring av data skal sikre godt samspill mellom IKT-
løsninger. Omfatter samspill med datakilder og IAM, utprøving og tekniske 
implementeringer (IntArk).  

• IMD3: Avklare ansvar for masterdata samt gjøre data tilgjengelige og enkle å ta i bruk.  
 
Initiativ IMD2 og IMD3 er en viktig del av den strategiske satsningen «fundament for mobilitet og 
deling», som er en av fem prioriterte satsinger fremhevet i kapittel 2 i handlingsplanen.  
 
Situasjonsbeskrivelse fra forarbeider til handlingsplanen 
I forarbeidene til handlingsplanen beskrives dagens situasjon slik: 

• Eksisterende IKT-løsninger i høyere utdanning og forskning har få muligheter til å hente ut 
og utveksle data på tvers.  

• Data lagres mange steder og systemer snakker ikke godt nok sammen. Det er vanskelig å 
lese og skrive data mellom systemer.  

• Datauttrekk og integrasjoner er dårlig koordinert, har uklare ansvarsforhold, mangler felles 
beste praksis og tilstrekkelig støtteinfrastruktur.  

• Dagens situasjon vanskeliggjør samhandling på tvers av løsninger og institusjoner.  
 
Anbefaling fra fagutvalg  
Fagutvalg for IMD har tydelig anbefalt igangsetting av videre arbeid med utveksling og 
tilgjengeliggjøring av data. Fagutvalg for forskning har gitt videre arbeid med 

 
1 https://www.unit.no/handlingsplan-digitalisering  

https://www.unit.no/handlingsplan-digitalisering
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masterdata/autoritetsregistre høyeste prioritet. Dette prosjektet vil samle og harmonisere disse 
føringene for å skape en helhetlig tilnærming til datadeling. 

2. HENSIKTEN MED ET EVENTUELT PROSJEKT 

2.1. Hvilke behov skal dekkes? 

Studenter, lærere, forskere, ledelse og administrasjon behøver tilgang til digitale tjenester og korrekte og 
oppdaterte data som understøtter deres arbeidsprosesser og beslutninger. Studenten skal ha tilgang til et 
personlig læringsmiljø som legger til rette for individuelle læringsopplegg og samarbeidslæring. Læreren og 
forskeren skal oppleve et bredt tilbud av tjenester som støtter gjennomføringen av utdanning og forskning. 
Samhandling foregår på tvers av institusjoner, sektorer og landegrenser og brukerne forventer mobilitet i 
ulike former. Læringen er livslang og foregår mange steder. 

Alt dette forutsetter en felles tilnærming i sektoren til utveksling og tilgjengeliggjøring av data, godt 
koordinert med tilsvarende arbeid i øvrig offentlig sektor. 

2.2. Hvilke endringer skal prosjektet skape? 

Prosjektet vil bidra til følgende endringer: 

• Bedre flyt og større grad av gjenbruk av data på tvers av systemer gir økt brukervennlighet og gjør at 
brukerne slipper å registrere samme informasjon mange steder. 

• Forbedrede og harmoniserte forvaltningsrutiner gir økt datakvalitet 

• Økt kvalitet og kontroll på sektorens data bidrar til styrket sikkerhet og personvern, samt en stor 
effektiviseringsgevinst 

• Tilgang til korrekte og oppdaterte data gir potensiale for automatisering, redusert ressursbruk og 
tjenester av høyere kvalitet. 

• Felles arkitekturstyring og referansearkitektur for integrasjoner bidrar til å sikre at nye IKT-løsninger 
som anskaffes/etableres spiller godt sammen 

• Mindre grad av skreddersøm gir reduserte kostnader 

• Avklarte ansvarsforhold, rammebetingelser og modell for finansiering gir bedre struktur på datadeling i 
sektoren. 

• Standardiserte grensesnitt for gjenbruk av sektorens data muliggjør tjenesteinnovasjon i markedet, på 
institusjonene og i andre deler av offentlig sektor. 

• Harmonisering av begreper og datamodeller gir økt samhandlingsevne 

• Enhetlig bruk av API-er gir økt tilgang til data 

3. FØRINGER FOR ET EVENTUELT PROSJEKT 

3.1. Sammenheng med andre prosjekter? 

Et generelt fokus på samspillet mellom tjenester gjør at prosjektet vil henge sammen med svært mange 
andre prosjekter og tjenester. Noen er verdt å trekke frem spesielt. 
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Datadeling inngår som en viktig komponent i en muliggjørende plattform for høyere utdanning og 
forskning, og et prosjekt på datadeling må ses i sammenheng med arbeid med å skissere målbilder for 
sektorens muliggjørende plattform. 

Flere andre prosjekter og løsninger vil inngå i en muliggjørende plattform for høyere utdanning og 
forskning. Disse må sees i sammenheng og koordineres godt mot et prosjekt på datadeling: 

• Felles IAM 
• Masterdata 
• Feide 

Det finnes flere infrastrukturtjenester som tilbyr funksjonalitet med forskjellig tilnærming og delvis 
overlapp: 

• Feide ble med sammenslåingen av Dataporten også en plattform for datadeling 
• Intrastrukturtjenester fra UH:IntArk-prosjektet for integrasjoner og støttetjenester for strøm av 

data/hendelser og tilgangsstyring til dataoppslag 
• Maskinporten tilbyr en mekanisme for tilgangsstyring til dataoppslag i offentlig sektor 
• Altinn er en plattform for tjenesteuvikling i offentlig sektor og har stort fokus på deling av data 
• Felles datakatalog er en metadatakatalog som gir oversikt over offentlige datasett tilgjengelige for 

deling 
• Mule er en ESB (Enterprise Service Bus) som brukes for en del fellestjenester i regi av Unit 

Noen store pågående prosjekter hvor datadeling står sentralt (listen er ikke uttømmende): 

• BOTT:ØL og BOTT:SA  
• DFØ-integrasjonsprosjekt 
• Nasjonalt Vitenarkiv 
• Cristin2 

 

3.2. Er direkte involvering av andre virksomheter aktuelt? 

Følgende aktører bør involveres for å realisere prosjektet: 

• Unit 
• Uninett, som infrastrukturleverandør  
• UiO, som leverer og har erfaring med BOTT:IntArk  
• BOTT-institusjonene, som har egen aktivitet på området  
• Øvrige institusjoner i universitets- og høyskolesektoren som har intensjon om å bidra til 

spesifikasjonene 
• Brukermiljø ved institusjonene som er ansvarlig for forvaltning av viktige data 
• Kommersielle tjenesteleverandører 

Det er naturlig at prosjektet også involverer aktører utenfra høyere utdanning og forskning for å dra nytte 
av erfaringer gjort i andre sektorer. Datadeling er et område hvor samspill på tvers av sektorer blir svært 
viktig. Aktuelle kandidater kan være: 

• Fellesaktører som leverer tjenester til sektoren  
• Representanter for innovasjon og nye tjenesteleveranser til sektoren 
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• Leverandører av fellestjenester til sektoren 
• Representanter fra helsesektoren, Direktoratet for e-helse og/eller Norsk helsenett. 
• Representanter for fellestjenester i offentlig sektor (nytt digitaliseringsdirektorat). 
• Aktører i offentlig sektor som har kommet langt med datadeling (f.eks. NAV). 

3.3. Er det aktuelt å gjøre anskaffelse(r) for å gjennomføre prosjektet? 

Det kan være behov for innleid konsulentbistand i gjennomføringen av prosjektet, dette vil bli tydeligere i 
konseptfasen. 

3.4. Politiske føringer og andre rammebetingelser 
 
Regjeringens «Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor»2 gir blant annet følgende føringer: 
 

• Brukerne skal unngå å oppgi informasjon som det offentlige allerede har innhentet.  
• Offentlig sektor skal dele data når den kan og skjerme data når den må.  
• Åpne offentlige data skal gjøres tilgjengelig for viderebruk til utvikling av nye tjenester og 

verdiskaping i næringslivet. 
• Verdien av de nasjonale datakatalogene, felles datakatalog og data.norge.no, avhenger av at 

virksomhetene gjør sin del av jobben i form av å etablere «orden i eget hus». Dette innebærer å 
beskrive egne data, begreper, informasjonsmodeller og APIer, og å aktivt dele data i tråd med 
nasjonale retningslinjer. 

• Vi skal tilby sammenhengende tjenester, benytte fellesløsninger fremfor å etablere hver våre og 
sørge for at fellesløsninger virker på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.  

• Utfordringene kan ikke løses i den enkelte virksomhet eller sektor. Vi må samarbeide på tvers. 
 

Følgende prinsipper fra «Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning» er spesielt 
relevante:  

• Sett brukeren i sentrum 

• Prototyping og utprøving foran utredning 

• Data lagres kun en gang og gjøres tilgjengelige for gjenbruk 

• Bygg inn sikkerhet og personvern 

• Sikre kontroll på tilgang til data 

• Sky først 

• Bruk av markedet 

 
2 https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-offentlig-
sektor/id2612415/  

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-offentlig-sektor/id2612415/
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-offentlig-sektor/id2612415/
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3.5. Virksomhetsarkitektur 

Difis overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor fra 2019 gir føringer for utforming og 

gjennomføring av datadeling. De øker evnen til samhandling i høyere utdanning og forskning og med resten 

av norsk offentlig sektor, samt at de gir bedre brukerorienterte tjenester med reduserte kostnader.   

De strategiske valgene fra kapittel 2 i handlingsplanen gir føringer i avveining mellom (1) enklere og mer 

effektiv tjenesteforvaltning og (2) fleksibilitet og autonomi. De har konsekvenser for standardisering og 

forvaltning av data:    

• Administrasjons- og støtteprosesser trenger standardiserte data der institusjonslokale prosesser 
kan støttes av «lokale» data om lokale entiteter (studenter, ansatte, ++) 

• Lærings- og forskningsprosesser trenger delte data (læringsobjekter og forskningsdata) som ressurs 
for innovasjon på tvers av institusjoner 

Føringer som underbygger disse valgene må spesifiseres, herunder: 

• Krav til anvendelse av felles begreper, datamodeller og autoritative kilder 

• Krav til samhandling med nasjonale tjenester, både i og utenfor høyere utdanning og forskning 

• Krav til komponenter og grensesnitt  

• Krav til forvaltning og drift 
 

4. ERFARINGER OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON 

 
Nyttig input og erfaringer for konseptutredningen:  

• Arbeid gjort med UiO:IntArk og siden i UH:IntArk-prosjektet  

• Erfaringer med datadeling i Feide (tidligere Dataporten). 

• Kartlagte behov for dataflyt i konseptutredning av datainfrastruktur for statistikk og analyse i 
kunnskapssektoren 

• Pågående arbeid i Unit med etablering av veikart for flere tjenesteområder 

• Erfaringer med datadeling og integrasjoner i LMS – digitale læringsmiljø, spesielt bruk av IMS LTI. 

• Erfaringer med integrasjoner i Mule 
 
Det vil være naturlig i konseptfasen å høste av erfaringer gjort andre steder i offentlig sektor (f.eks. Difi, 
Brønnøysundsregistrene, Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse, NAV m.fl.). 
 
Noe av arbeidet som er spesielt relevant i offentlig sektor er Difis «referansearkitektur for oppslag i data 
gjennom synkrone API-kall»3, også kjent som samhandlingsmønsteret «eOppslag». 
 

 
3 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-
arkitektur/referansearkitekturer  

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/referansearkitekturer
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/referansearkitekturer
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5. BESKRIVELSE AV KONSEPTFASEN 

5.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 

Forslag til organisering og ansvar: 

• Unit gis ansvar for gjennomføring av konseptfasen 

• En styringsgruppe ledet av Unit og med representanter fra sentrale interessenter fatter 
beslutninger om konseptfasens fremdrift og leveranser (to brukerrepresentanter/institusjoner 
pluss Uninett). 

• Det etableres en arbeidsgruppe bestående av en prosessleder i 50-100 % og et begrenset antall 
deltakere i ulike stillingsprosenter (Unit, Uninett, brukerrepresentanter/institusjoner). 

• Koordinering av noen igangsatte eller prioriterte aktiviteter knyttet til datadeling vil inngå i 
arbeidet, spesielt relevant synes arbeid med: 

o Autoritetsregistre for forskning, i tråd med prioriteringer fra fagutvalg for forskning. 
o Arbeid med masterdata og integrasjonsbehov i de store BOTT-prosjektene, herunder 

økonomi og lønn. 

 

5.2. Interessenter i konseptfasen 

Følgende grupper av interessenter blir viktig å involvere i gjennomføringen av konseptfasen:  

• Fagutvalg for IMD og arkitekturstyring, for innspill og forankring 

• Fagutvalg for utdanning, forskning og administrasjon, for innspill og forankring 

• Unit 

• Uninett 

• NSD 

• Forskningsrådet 

• NIFU 

• UiO 

• BOTT-institusjonene 

• UH-IT 

 

5.3. Resultater fra konseptfasen 

5.3.1. Prosjektforslag 

Det vil i konseptfasen utarbeides et prosjektforslag som beskriver nødvendige tiltak for at tjenester som 
understøtter høyere utdanning og forskning kan få tilgang til, benytte og vedlikeholde hensiktsmessig, 
tilstrekkelig oppdaterte data fra ulike kilder. Tiltakene må dekke både scenarier der store applikasjoner 
synkroniserer kopier av data (integrasjoner), og scenarier der data tilgjengeliggjøres direkte fra autoritative 
kilder. 
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Erfaringer fra UH:IntArk-prosjektet og fra Difis samhandlingsarkitektur4 har synliggjort at tiltakene må 
adressere juridiske hensyn, forvaltningsroller, forvaltningsprosesser og sentrale, felles begreper så vel som 
tekniske løsninger. 

Konseptfasen skal derfor levere et prosjektforslag som spesifiserer arbeid på følgende områder:  
A. Informasjonsmodell nødvendig for datadeling  

B. Arkitekturstyring nødvendig for datadeling 

C. Prosesser og rutiner nødvendig for dataforvaltning 

D. Referansearkitektur 
E. Integrasjonsplattform 

A: Informasjonsmodellen bør inneholde et minimumssett med nødvendige felles begreper for å kunne 
igangsette datadeling i høyere utdanning og forskning, i samspill med eksisterende, sentrale infrastrukturer.  

B: Arkitekturkrav relatert til datadeling som må følges opp i arkitekturstyring må spesifiseres. 
Arkitekturstyring kan integreres med prosjektstyring, og bør testes og gjennomføres.  

C: Prosesser, rutiner, roller og kvalitetskrav for dataforvaltning må spesifiseres, herunder juridiske 
forvaltningshensyn. Disse har effekt først når de iverksettes og dataene vaskes og vedlikeholdes. Vi 
forutsetter at utrulling skjer i prosjekter hvor arbeid med datakilder foregår. 

D: Referansearkitekturen for integrasjoner er tenkt å spesifisere hvilke komponenter som forventes å inngå 
i systemlandskapet, krav til disse samt grensesnitt mellom komponentene. Referansearkitekturen bør også 
inneholde krav til definisjon og utforming av API-er. 

E: Utrede ulike konsepter for videre arbeid med en integrasjonsplattform for høyere utdanning og forskning 
og foreslå mulige løsninger. 

 

5.3.2. Faseplan for planleggingsfasen 

Det vil i konseptfasen også utarbeides en mer detaljert plan for styring og oppfølging av planleggingsfasen. 

 

5.4. Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Tidsramme, ressursbehov og bemanning av konseptfasen vil komme på plass gjennom videre 
planleggingsarbeid de neste ukene. 

 

5.5. Forslag til tilnærming – konsepter som bør vurderes 

Først av alt må det gjøres en god kartlegging av dagens og morgendagens behov for datadeling i sektoren, 
innenfor utdanning, forskning og administrasjon. Erfaringsinnhenting og læring fra relevant arbeid og 
løsninger i egne sektorer og hos andre relevante aktører blir også en viktig del av konseptfasen. Med 

 
4 https://www.difi.no/arkitektur/nytt-nasjonalt-rammeverk-samhandling  

https://www.difi.no/arkitektur/nytt-nasjonalt-rammeverk-samhandling
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utgangspunkt i kartlagte behov vil ulike konsepter og måter å tilnærme seg oppgaven på skisseres, og disse 
vil vurderes opp mot hverandre. 

Parallelt med behovskartlegging, erfaringsinnhenting og konseptutredning vil arbeidet koordinere noen 
allerede igangsatte eller prioriterte aktiviteter knyttet til datadeling, med konkret og praktisk arbeid inn 
mot ulike fagområder og prosjekter. Det koordinerte arbeidet vil følge føringer fra datadelingsprosjektet, 
med fokus spesielt på informasjonsmodell og dataforvaltningspraksis. 

 

6. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 

[Før dette mandatet legges frem for godkjenning ved virksomhetsledelsenes/porteføljestyrets BP1-
behandling bør sjekklisten for BP1 gjennomgås av forslagsstiller for å verifisere at innholdet i 
mandatet gir tilstrekkelig grunnlag for en positiv BP1-beslutning. Kommenter eventuelle punkter der 
det er uklarheter eller spesielle forhold som må avklares i forbindelse med behandlingen ved BP1. 

I forbindelse med BP1-behandlingen kan disse kommentarene naturligvis oppdateres, i likhet med 
resten av dokumentet.] 

 

 Sjekkpunkt Kommentar 

1 
Er det en tydelig definert problemstilling som 
synliggjør behovet for nærmere utredning? 

 

2 Er tiltaket i henhold til digitaliseringsstrategien?  

3 
Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et 
eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonen? 

 

4 
Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et 
prosjekt eller som en linjeoppgave? 

 

5 
Er det tydeliggjort hvilke politiske føringer, 
arkitekturprinsipper og andre standarder som 
gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? 

 

6 
Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem 
utredningen skal finansieres? 

 

7 
Er det behov for mer informasjon før det kan 
fattes en beslutning? 
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