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Referat fra møte i Fagutvalg for Forskning
Møte 3/2019 

Dato 16.08.2019 

Tid 10:00-16:00 

Sted Radisson Park Inn Gardermoen 

Medlemmer 

Tilstede Johanne Raade (UiT) Ragnar Lie (UHR) 

Sveinung Skule (NIFU) Lex Nederbragt (UiO) 

Torbjørn Svensen (NTNU) Kristin Bjordal (OUS) 

Siri Sæther (NINA) Robert Bjerknes (UiB) 

Tor Ingebrigtsen (UNN) Vigdis Kvalheim (NSD) 

Reidar Thorstensen 

(Helse Vest RHF) 

Hans Eide (Sigma2, for Gunnar 

Bøe) 

Ikke tilstede Tove Karin Stølen 
(Forskningsrådet) 

Gro Anita Fonnes Flaten (HVL)  
(pga problemer med video) 

Morten Irgens (OsloMet) Henrik Næss (Dir for e-helse) 

Håvard Hansen (UiS) Gunnar Bøe (Sigma2) 

Unit/arbeidsgruppen Katrine Weisteen Bjerde Jan Erik Garshol 

AGENDA 

Sak Tema Sakstype 

17-19 GODKJENNING AV DAGSORDEN B 

18-19 GODKJENNING AV REFERAT B 

19-19 STATUS FOR TILTAK PÅ EXCEL-LISTEN – GJENNOMGANG, DISKUSJON OG EVENTUELT 

OPPDATERING 

D 

20-19 VEIKART FOR FORSKNINGSTJENESTER – FORSLAG TIL INNHOLD OG ORGANISERING AV 

ARBEIDET 
O 

21-19 AUTORITETSREGISTRE FOR FORSKNING - FORSLAG TIL MANDAT FOR KONSEPTFASEN B 

22-19 LAGRING AV «GULE OG RØDE DATA» OG VEILEDNINGSPORTAL – FORSLAG TIL MANDAT 

FOR KONSEPTFASEN 
B 

23-19 OVERSIKT OVER FORSKNINGSPROSJEKTER OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

– FORSLAG TIL MANDAT FOR KONSEPTFASEN

B 

24-19 NÆRMERE ORIENTERING OM STATUS FOR VIKTIGE TILTAK O 

25-19 ARBEIDSFORM OG VIDERE MØTER FOR FAGUTVALGET B 

26-19 EVENTUELT 
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REFERAT 

Sak Tema Sakstype 

17-19 GODKJENNING AV DAGSORDEN B 

 Vedtak:  
Dagsorden godkjennes. Ingen saker under eventuelt. 

 

18-19 GODKJENNING AV REFERAT B 

 Vedtak:  
Referat fra møte 6. mars var i form av et stort Excel-ark som oppsummerte 
resultatet av diskusjonen. Fagutvalget opplever dette dokumentet som et 
viktig internt arbeidsdokument for Unit, men som for stort og tungt å forholde 
seg til for Fagutvalget. Det bes om at referat fra dette og kommende møter 
skrives på samme form som referat fra tidligere møter.  

 

19-19 STATUS FOR TILTAK PÅ EXCEL-LISTEN – GJENNOMGANG, DISKUSJON OG EVENTUELT 

OPPDATERING 
Katrine Weisteen Bjerde gjennomgikk de viktigste punktene fra den 
forenklede tiltakslisten, og Fagutvalget ga sine kommentarer.  
 
Momenter fra diskusjonen: 
• Den forenklede oversikten oppleves som bedre å forholde seg til enn 

den komplette, men det er fortsatt mye informasjon, og det er vanskelig 
å få tak i hva som er endringene siden sist.  

• Fagutvalget opplever det som nyttig å få en slik statusoversikt, men ber 
om at den følges av et saksdokument som oppsummerer de viktige 
endringene og trekker disse frem fra mengden av informasjon. 

• Fagutvalget ber om at de tiltakene som ikke direkte hører under dette 
fagutvalget, tas ut av oversikten. 

 
Momenter fra gjennomgang av de enkelte tiltakene (tillegg og diskusjon): 
• Nasjonalt vitenarkiv: UiB ber om at institusjoner med erfaring fra 

etablering av vitenarkiv blir tatt med i prosessen med å etablere NVA. 
Fagutvalget ber om at en orientering om status for NVA settes opp til 
neste møte. 

• Felles plattform for opplæringsressurser: Flere deltagere påpeker 
viktigheten av at det legges gode metadata på ressursene i DLR for at 
disse skal bli til nytte.  
Tiltaket hører inn under Fagutvalg for administrasjon og tas ut av listen. 

• Etablere nasjonal arbeidsgruppe for felles opplæring: Flere av 
deltagerne er i tvil om dette vil bli nyttig. Legges på is til arbeidet med 
veikartet har kommet i gang. Vurderes på nytt da. 

• Autentisering på tvers av sektorer: Jan Erik Garshol orienterte om at 
utlysning av oppdrag for å anskaffe felles løsning for autentisering er 
gjort og dialog med tilbyderne er under planlegging. Det er også planlagt 
dialog med Norsk Helsenett for å se på muligheten for samhandling med 
helseforetakene.  

• Etablere kompetanse og kapasitet innen forvaltning av forskningsdata i 
Norge: Vigdis Kvalheim orienterte om at dialogen i gruppen bak den 
norske RDA-noden er godt i gang og første kurs om FAIR data er avholdt. 

• Påvirke organisasjoner som gjør (eller bør gjøre) offentlige data 
tilgjengelig: Fagutvalget påpeker at det er viktig at vi presser også våre 

D 
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egne institusjoner, ikke bare eksterne som SSB og Difi. Fagutvalget 
påpeker at vi må fortsette å løfte dette behovet oppover til 
Digitaliseringsstyret. 

• Felles retningslinjer for klassifisering av sensitive data: Hans Eide 
rapporterer at det ser ut som Traffic Light Protocol (TLP) med 
klassifisering av data som grønne, gule, røde eller svarte har fått bred 
aksept og tas i bruk. Det ser ut som forståelsen av klassifiseringen er 
god, men forskerne har behov for hjelp til å finne ut hvilken kategori 
deres konkrete data tilhører.  
UiB advarer mot bruken av grader av sensitivitet. Det er uheldig med 
kategorien gul og bruk av betegnelser som “litt/mildt sensitive” data. 
UiO mener dette er et eksempel der felles opplæring og/eller 
opplæringsmateriell vil være nyttig. 

• Vitenarkiv til alle: Fagutvalgets leder mener dette tiltaket kan tas ut, da 
det delvis dreier seg om å ta i bruk en eksisterende tjeneste (Brage) og 
delvis dekkes av tiltak knyttet til NVA. 

 Vedtak:  
Fagutvalget ber om at listen over tiltak revideres i tråd med diskusjonen, at 
Unit fortsetter å vedlikeholde en slik statusoversikt men da med tilhørende 
saksnotat som fremhever de viktige punktene. 

 

20-19 VEIKART FOR FORSKNINGSTJENESTER – FORSLAG TIL INNHOLD OG ORGANISERING AV 

ARBEIDET 

Katrine Weisteen Bjerde gjennomgikk foreløpig skisse til arbeidet.  
Da handlingsplanen ble vedtatt, ble kapittel 9 med konkretisering av tiltak 
innenfor det enkelte initiativ og satsingsområde, utelatt fordi det var for lite 
gjennomarbeidet og forankret. Arbeidet med Veikart for forskningstjenester 
skal blant annet bidra til slik konkretisering og forankring, men også ta opp i 
seg nye forslag til tiltak.  
 
Momenter fra diskusjonen: 
• Flere av medlemmene stilte spørsmål ved behovet for en 

referansegruppe for dette arbeidet og mener dette overlapper med 
Fagutvalgets mandat. Fagutvalget er bekymret for om prioriteringer 
flyttes fra fagutvalget ned til referansegruppen.  
Katrine Weisteen Bjerde presiserte at referansegruppen er ment å bestå 
av personer på betydelig mer operativt nivå enn fagutvalget, og at den 
primært er tenkt å gi innspill til arbeidsgruppen, slik at denne igjen kan 
legge frem godt forankrede forslag for Fagutvalget. Et alternativ er å si at 
det ikke etableres noen formell referansegruppe, men at 
arbeidsgruppen innhenter innspill og kommentarer etter behov fra dem 
de mener er best egnet. 

• Fagutvalget stusser over bruken av begrepet veikart og mener det pleier 
å bli brukt mer overordnet, ref Forskningsrådets og EU sine veikart. 
Dette arbeidet bærer mer preg av tiltaksplan.  

• Det er også ønskelig å få større klarhet i hvem som foreslår og beslutter 
nye tiltak/prosjekter inn i og ut av veikartet. 

 

O 

 Vedtak:  
Fagutvalget ber Unit jobbe videre med veikartet og komme tilbake med et 
første forslag til neste møte.  
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21-19 AUTORITETSREGISTRE FOR FORSKNING - FORSLAG TIL MANDAT FOR KONSEPTFASEN  
Jan Erik Garshol presenterte forslaget til mandat.  
 
Momenter fra diskusjonen: 

• Katrine Weisteen Bjerde orienterte om at Units ledelse ønsker at dette 
prosjektet sees i sammenheng med og blir del av det overordnede 
prosjektet for Datadeling/metadata. Resultatet blir sannsynligvis at 
dette forslaget ikke fremmes som selvstendig forslag for 
Digitaliseringsstyret. 

• Det presiseres at man ikke må bruke for mye ressurser på å forsøke å 
lage et organisasjonsregister som skal dekke alle behov. 

• Fagutvalget er svært bekymret for at koblingen til det overordnede 
Datadelingsprosjektet skal føre til forsinkelser. Dette var fagutvalgets 
høyeste prioritet på tiltakslisten, og det vil få konsekvenser både for 
leveranser i NVA-prosjektet og andre aktiviteter dersom det ikke 
igangsettes. 

• Det er ønskelig å også formalisere at det skal benyttes DOI for å 
identifisere publikasjoner i vitenarkivene. Fagutvalget ber Unit se på 
mulighetene for en policy-beslutning på dette området. 

   

B 

 Vedtak:  
Fagutvalget støtter forslaget til mandat og ber Unit sikre at det ikke oppstår 
forsinkelser i arbeidet. 

 

22-19 LAGRING AV «GULE OG RØDE DATA» OG VEILEDNINGSPORTAL – FORSLAG TIL MANDAT 

FOR KONSEPTFASEN 
Hans Eide orienterte om mandat og om tidligere arbeid.  
 
Momenter fra diskusjonen: 

• Det bes om at mandatforslaget tar hensyn til alle tre perspektivene på 
datasikkerhet (dvs også tilgjengelighet og integritet), ikke bare ha fokus 
på konfidensialitet.  

• UiB gjentar sin bekymring for glidning i de etiske vurderinger knyttet til 
personopplysninger. De er grunnleggende uenige i at data kategoriseres 
som “gule”, og mener dette er i realiteten “røde” data. 

• OUS problematiserte at helseforetakene pålegges å gjennomføre 
nasjonale prosjekter uten at man har en tjeneste som tillater deling av 
data. 

• Ulike typer forskningsprosjekter har ulike behov knyttet til data. Noen 
har behov for støtte til kompleks innsamling av data, andre har store 
lagringsbehov og atter andre har store prosesseringsbehov. 

• Koblingen til Helsedataprogrammet ble etterspurt. Unit er i jevnlig dialog 
med både Helsedataprogrammet og Helseanalyseplattformen. De er 
relatert, men ulike, ved at Helseanalyseplattformen primært er rettet 
mot data samlet inn som del av behandling og som er interessante for 
videre bruk i forskning, mens dette prosjektet ser på behov for tjenester 
knyttet til innsamling av data som del av et forskningsprosjekt. Enkelte 
av tjenestene nevnt i mandatet kan også være aktuelle som del av 
lagringstjenestene i Helseanalyseplattformen. 

• NIFU informerte om at SSB opererer med andre kategorier når de 
klassifiserer sine data. Det oppfordres til å få dem inn i prosessen og få 

B 
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kunnskap om deres forståelse og tolkninger. Det må også tas hensyn til 
statistikkloven, ikke bare GDPR og helseforskningsloven. 
 

 Vedtak:  
Fagutvalget ber om at Unit arbeider videre med forslaget til mandat og 
fremlegger oppdatert versjon i neste møte. 

 

23-19 OVERSIKT OVER FORSKNINGSPROSJEKTER OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

– FORSLAG TIL MANDAT FOR KONSEPTFASEN  
Katrine Weisteen Bjerde gjennomgikk forslaget til mandat.  
 
Momenter fra diskusjonen: 

• Det ble stilt spørsmål ved hvor ønsket om et slikt prosjekt kom fra. 
Prosjektet er foreslått fra Unit som resultat av at vi har avdekket en lang 
rekke tjenester og pågående prosjekter som ser ut til å overlappe helt 
eller delvis. 

• Fagutvalget ber om at man arbeider videre med å avklare behovet i ulike 
institusjoner og i hvor stor grad disse er like eller ulike. 

• OUS ser er tydelig skille mellom tjenester som i hovedsak er ment å gi 
oversikt og tjenester som er ment å betjene en intern saksflyt (f.eks. 
med intern godkjenning på ulike nivåer). De mener den siste typen 
tjeneste lett vil være spesialtilpasset en intern arbeidsflyt og er 
vanskeligere å generalisere. 

• Det er ikke bare behov for interne oversikter, men også systemer som 
samhandler med omverdenen. 

• Husk å ta med hensyn til brukervennlighet som et viktig kriterium for om 
en tjeneste er god. 

   

B 

 Vedtak:  
Fagutvalget ber om at Unit arbeider videre med forslaget til mandat og 
fremlegger oppdatert versjon i neste møte. 

 

24-19 NÆRMERE ORIENTERING OM STATUS FOR VIKTIGE TILTAK 
Oppdrag fra KD – Deling av data i kunnskapssektoren - Infrastruktur for 
data, statistikk og analyser – Konseptutredning  
Katrine Weisteen Bjerde orienterte. 
Unit har våren 2019 gjennomført første del av en konseptutredning knyttet til 
tilgjengeliggjøring av data fra KDs underliggende etater. Prosjektet kommer 
som resultat av en kartlegging i 2018 av hvilke data som finnes og hvorvidt de 
er tilgjengelige. Unit har i revidert nasjonalbudsjett fått utvidet tildeling til 
arbeidet, og dette videreføres dermed høsten 2019. Prosjektet er blant annet 
i dialog med SSB/NSD fordi tankene om en egnet tjeneste på mange områder 
ligner på microdata.no. 
 
Nasjonalt vitenarkiv og samkjøring med Cristin  
Dette ble orientert om under sak 19-19. 
 
NSD og Sigma 2 om Verktøy for datahåndteringsplan 
Hans Eide og Vigdis Kvalheim orienterte. 
Bakgrunnen for denne saken var tilbakemeldinger til Unit fra 
forskningsmiljøer som opplever det som krevende å finne ut hvilket verktøy 
for datahåndteringsplan de skal bruke. Unit ba derfor de to organisasjonene 

O 
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se på enten om det var mulig å slå sammen de respektive tjenestene eller – 
alternativt – å klargjøre ulikhetene og gi forskerne veiledning for hva som bør 
brukes når. Konklusjonen er at det er lite hensiktsmessig å slå sammen 
tjenestene, og fokus er nå på å lage tydelig veiledning på en felles nettside. 
 
Åpen publisering og forhandling av avtalene 
Katrine Weisteen Bjerde orienterte. 
Det er nå inngått avtale med 3 av de 4 største forlagene (Wiley, Elsevier og 
SpringerNature), og forhandlinger pågår fortsatt med Taylor & Francis. (I 
statusrapporten sto det at tilbud var avvist, men etter dette har T&F kommet 
tilbake med nytt og bedre tilbud.) 
Man har nå startet å se på den neste gruppen av forlag, og det forhandles 
også med rene Open Access-forlag. 
Unit jobber nært med Forskningsrådet og KD i dette arbeidet. 
 
Fagutvalget opplever det som nyttig med slike orienteringer, men det bes om 
at man tar inn en kortversjon av orienteringen allerede i sakspapirene, slik at 
det er lettere å forberede seg. 
 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar orienteringene til etterretning. Utvalget ber Unit fortsette å 
presentere slike orienteringer, men da med noe mer informasjon allerede i 
sakspapirene. 

 

25-19 ARBEIDSFORM OG VIDERE MØTER FOR FAGUTVALGET 

 
Arbeidsform - Momenter fra diskusjonen: 
• Fagutvalget ber om at sakspapirene i større grad tydeliggjør bakgrunn 

for saken, endringer siden sist og hva utvalget konkret skal ta stilling til. 
Ønske om sakspapirer mer som til et normalt styremøte. 

• Flere av medlemmene stilte spørsmål om hva som er Fagutvalgets rolle 
nå når handlingsplanen er vedtatt og hva som er forventningene til dem. 
Hva skal de nå gi råd om og hvem gir de råd til? Er de rådgivende til Units 
ledelse eller til Digitaliseringsstyret. Dette oppfattes som uklart definert i 
dagens mandat. Hva er Fagutvalgets rolle i arbeidet med 
porteføljestyring? Hva er rollefordelingen mellom Fagutvalgene og de 
planlagte tjenestestyrene? Det bes om at Unit tydeliggjør dette til neste 
møte. 

 
Neste møte avholdes i siste halvdel av oktober, slik at det blir tilstrekkelig tid 
til bearbeiding av dokumenter frem mot Digitaliseringsutvalgets neste møte 
20. november. Det ble også spurt om det er planer for nytt felles møte med 
de andre fagutvalgene. 
Unit oppretter Doodle og kaller inn til møtet. Unit avklarer også eventuelle 
planer om felles møte.  

B 

 Vedtak:  
Fagutvalget ber om at Unit i neste møte presenterer de etterspurte 
presiseringene i roller og ansvar for de ulike gruppene involvert i 
styringsmodellen. Det bes også om at Unit kaller inn til nytt møte i siste 
halvdel av oktober. 
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Møtet ble avsluttet kl. 15.30 

 


