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Saksliste Fagutvalg for forskning
Møte 16.8.2019

09.00 MØTESTART OG VELKOMMEN TIL NYE DELTAGERE

27-19 09.05 GODKJENNING AV DAGSORDEN B JOHANNE RAADE

28-19 09.10 GODKJENNING AV REFERAT B JOHANNE RAADE

29-19 09.15 PRESENTASJON AV KUNNSKAPSKANALEN (UIB) O MATHILDE HOLM, KJELL ØVRE HELLAND

30-19 09.45 REFERAT FRA MØTE I DIGITALISERINGSSTYRET O DE SOM DELTOK

31-19 10.00
STATUS FRA UNIT - ROLLE OG ANSVAR FOR FAGUTVALGENE - STATUS FOR

ARBEIDET MED TJENESTESTYRING - BUDSJETT 2020
O FRODE ARNTSEN

32-19 10.40 STATUS FOR UTVALGTE TILTAK PÅ EXCEL-LISTEN O JOHANNE RAADE

33-19 11.00 VEIKART FOR FORSKNINGSTJENESTER –FØRSTE SKISSE D KATRINE WEISTEEN BJERDE

34-19 11.20 SURVEYBANKEN –PROSJEKT VED OSLOMET O PER MARTIN NORHEIM-MARTINSEN/KATRINE WEISTEEN BJERDE

11.30 LUNSJ

35-19
12.30

FORVALTNING AV FORSKNINGSDATA –FORSKERPORTAL OG SAMORDNEDE

LAGRINGSTJENESTER –FORSLAG TIL MANDAT FOR KONSEPTFASEN - DISKUSJON
B KATRINE WEISTEEN BJERDE

36-19 13.00
OVERSIKT OVER FORSKNINGSPROSJEKTER OG BEHANDLING AV

PERSONOPPLYSNINGER –FORSLAG TIL MANDAT FOR KONSEPTFASEN
B KATRINE WEISTEEN BJERDE

37-19 13.30 INNSPILL FRA INSTITUSJONENE –FORELØPIG RESULTAT AV KARTLEGGING O KATRINE WEISTEEN BJERDE

38-19 13.45 MØTEDATOER I 2020 B JOHANNE RAADE

39-19 13.55 EVENTUELT



Sak 31-19 Status fra Unit 
- Rolle og ansvar for Fagutvalgene 
- Status for arbeidet med tjenestestyring
- Budsjett 2020



FAGUTVALG FORSKNING – 25 OKTOBER 2019

UNIT - STATUS ETTER ETT ÅR –
FAGUTVALGET - HVOR ER VI – HVOR GÅR VI?



Digitaliseringsstrategien - målbilder for 
forskeren

• Forskeren har digital kompetanse til å utnytte IKT optimalt i sin forskning - til å kunne utføre 
sine oppgaver effektivt, og utnytte mulighetene digitalisering gir til å utvikle fagfeltet og til å 
håndtere forskningsdata på en god og riktig måte.

• Forskeren har tilgang til relevante vitenskapelige publikasjoner, god oversikt over relevante 
forskere og tilgjengelige forskningsdata for sitt felt.

• Forskeren har tilgang til et oversiktlig applikasjons- og tjenestetilbud, med tilstrekkelige 
ressurser for lagring, beregninger og avansert brukerstøtte.

• Forskeren møter brukervennlige IKT-støttefunksjoner som fyller behovene i sin hverdag 
knyttet både til faglige og administrative oppgaver.

• Forskeren har tilgang til infrastruktur og verktøy som gjør det mulig å samhandle effektivt med 
andre forskere på tvers av sektorer, nasjonalt og internasjonalt.

• Forskeren utnytter verktøy for digital samhandling til å arbeide effektivt i prosjekter og 
nettverk både internt og eksternt.



5.4.9 Lisensbetingelser som ivaretar nasjonale behov

Tilgang på programvare er en viktig del av infrastrukturen for IKT for 
forskning. IKT-verktøy som anskaffes av den enkelte institusjon tillater i 
mange tilfeller bare forskningsoppdrag i regi av institusjonen. 
Institusjonene og tjenesteorganet må legge til rette for at lisensavtaler 
for viktig programvare for forskning ivaretar nasjonale behov for tilgang 
til programvaren til gunstigst mulige betingelser, og legger til rette for 
et smidig samarbeid med aktører utenfor institusjonen nasjonalt og 
internasjonalt.

Ansvar for oppfølging: tjenesteorganet og institusjonene



Mandat for fagutvalgene

Fagutvalgene er rådgivende, og skal bistå Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en 
samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Formål

• Fagutvalgene skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra ulike institusjoner 
gi faglige råd som skal sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien:

• Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske 
digitaliseringsstrategier og mål.

• Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og 
innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering av endringer i eksisterende 
fellestjenester.

• Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.



Det eksisterer i dag flere ulike styringsmodeller for videreutvikling og forvaltning av fellestjenestene. I det 
videre arbeidet, og innen utgangen av 2019, skal det etableres en felles styringsmodell for videre utvikling 
og forvaltning av fellestjenester. Styringsmodellen besluttes av Digitaliseringsstyret.

Fra Handlingsplan 2019-2021

Styringsmodellen

TJENESTESTYRINGSTRATEGISK STYRING

KD
Digitaliseringsstyret

Forskning Utdanning
Adm., 

ledelse og
kontorstøtte

Infrastr., 
mellomvar
e og data

Informasjonssikkerhet og personvern

Fagutvalg UH-IT

FFA og 
RHF-enes
strategigr.

NSD AS
UNINETT AS

Andre (ved
behov)

Råd

Brukergrupper

Konsortiet- og
tjenesteområde-

styrer

UHR-utvalg

Strategiske 
føringer

Innspill

Unit



FELLESTJENESTER
IMD

Infrastruktur, mellomvare og data
Administrasjon

Administrasjon, ledelse og kontorstøtte
ForskningUtdanning

GAUS - Godkjenning av
utenlandske studier

mooc.noBIBSYS DLR

NVB - Nasjonal 
vitnemålsdatabase 

RUST - Register for 
utestengte studenter

Brage

BiRD

DUCT VortexNettskjema

STAR Datavarehus

BARESystemintegrasjoner

NSD Datahåndteringsplan

NSDstat Pro
NSD Dataarkiv

High Performance
Computing

Research Data 
Archive

Storage of scientific 
project data

Advanced User Support

easyDMP

UH-IaaS UH-AD
Forskningsnett

Nettadministrasjon

Logganalyse

Sikkerhetsanalyse

NSD Personverntjenester

NSD WebSurvey

Celius valgsimulering
NSD Samfunnsveven ESS EduNet



Aspekter som påvirker  utarbeiding av modell

• Enkel modell (få styrer og råd)

• Modell med flere (dedikerte) styrer og råd

• Finansiering (brukerfinansiering/konsortier, MVA eller ikke)

• Rammer for styring (budsjett, veikart, annet?)



Prosess

• Utarbeide skisser og beskrivelser

• Drøfte og få innspill fra (iterativt)

• Legge fram forslag til drøfting i DS i november

• Vedtak i DS i januar 2020?



Forvaltning og videreutvikling av fellestjenester for 
høyere utdanning og forskning

Studie-
administrasjon

Undervisning

Opptak

Forsknings-
administrasjon

Forsknings-
støtte

ERP og HR

Sak/Arkiv

Identitet, 
tilgang og data

Nett

STRATEGISK STYRINGKD

Unit
Strategiske 

føringer

TJENESTESTYRING

Utdanning Forskning Administrasjon IMD

Tjenesteråd

Anbefale
veikart og 
satsinger

Digitaliseringsstyret

Fagutvalg

Konsortier
Analyse Drifts-

plattformer

Sikkerhet



Prinsipper for tjenestestyringen

• Fremmer utnyttelse av synergier på tvers av fag- og tjenesteområder 
(Tjenesteråd, gruppering)

• Legger til rette for felles tjenestestyring i et fremtidsperspektiv (ivaretar 
endringer i tjenesteporteføljen, f.eks. BOTT-tjenestene)

• Fremmer felles prioritering og omforent gjennomføring (veikart, budsjett)

• Setter brukeren i sentrum/ Fremmer utstrakt brukermedvirkning (forankring, 
ledelse av tjenesteråd)

• Fremmer samordnet/ensartet forvaltning av fellestjenester i sektoren (f.eks. 
likt avtaleverk)

• Fremmer gjennomføringskraft /Legger til rette for rask og kontinuerlig 
videreutvikling samt utnyttelse av framtidsrettede løsninger og teknologi



Prosess i tjenestestyringen

• Utføres årlig (videreutvikling)
• Veikart utarbeides, drøftes, anbefales og vedtas (Tjenesteråd, arbeidsgrupper, 

fagutvalg, leverandør)

• Større satsinger foreslås til DS via/i samarbeid med fagutvalgene i tråd med 
prosessen for porteføljestyring

• Budsjett utarbeides av tjenesteansvarlig diskuteres med tjenesteråd og vedtas 
av tjenesteansvarlig (sin virksomhet)

• Utføres løpende (forvaltning og kontinuerlig utvikling)
• Forvaltning. Leveranser følges opp av tjenesteansvarlig iht. avtaleverk, 

rapporterer til tjenesteråd som vurderer/eskalerer iht. avtaleverk og 
anbefaling fra tjenesteansvarlig. Eskalering følges opp av tjenesteansvarlig som 
rapporterer til tjenesteråd

• Forbedringer iht. veikart og budsjett foreslås, utredes og behandles i 
tjenesteråd, arbeidsgrupper og av tjenesteleverandør (evt. blir en større 



6.3 Tjenesteorganet (Unit)

Tjenesteorganet vil ha ansvaret for den taktiske og operasjonelle 
forvaltningen av IKT og digitalisering på sektornivå, og vil på den ene 
siden ha ansvaret for å iverksette og følge opp strategier og policies
fastsatt av departementet, og på den andre siden iverksette og følge 
opp initiativer fra sektoren.



Unit - status

• Et år med ubalanse mellom ambisjoner og ressurser 
(kompetanse/kapasitet)

• Innenfor forskningstjenester – stabil ressurssituasjon

• I hovedsak levert som planlagt

• Siste tilfang i porteføljen er nasjonalt vitenarkiv (NVA)

• Krevende å samordne, både internt og eksternt (Eks prosjekter)



Unit i Statsbudsjettet 2020 - mål

• Digitale tenester til universitets- og høgskule- sektoren er godt 
samordna og styrte.

• God tilgang til fellestenester som er innovative, effektive og har høg 
kvalitet for høgare utdannings- og forskingssektoren.

• Styrkt informasjonstryggleik og personvern innanfor høgare 
utdanning og forsking.

• Meir open forsking.

• Unit har god arbeidsdeling og samordning med andre organ i 
forvaltninga.



Budsjettgrunnlag for forskningstjenester

• Bevilgning over Statsbudsjettet (Ramme og øremerkede)

• Brukerfinansiering av løpende tjenester i forvaltning/kontinuerlig 
utvikling

• Fellesfinansiering gjennom fagutvalg/Digitaliseringsstyre – 37,5 
MNOK i 2020

• En andel av de 37,5 MNOK er tilgjengelige for fagutvalg forskning –
gitt hensiktsmessige prosjekt(er)

• Hva er ståa? Løfter vi frem de riktige prosjektene?



Sak 33-19 Veikart for forskningstjenester



Formål med veikart/planer

• Gi sektorene et felles bilde av planer for videreutvikling av 
forskningsstøtte-tjenester og derigjennom sikre transparens og 
forutsigbarhet for både institusjonene og Unit.

• NB! Det pågår avklaringer i Unit om innhold i og utforming av 
veikartene. Det som presenteres her må endres i takt med slike 
avklaringer.



Initiativene i Handlingsplanen gir opphav til ulike «veikart»

Initiativ Beskrivelse Veikart nå?

F1 Profesjonalisert forskningsstøtte. Støttetjenester som forenkler alle trinn i forskningsprosessen 
og sikrer at registrert informasjon kan gjenbrukes.

Ja

F2 Felles opplæringstilbud. Forskere og administratorer skal enkelt finne den hjelpen og 
veiledningen de trenger, når de trenger den.

Nei. Nedprioritert av Fagutvalget foreløpig

F3 Tjenester for å støtte samarbeid. Forskere skal enkelt og sømløst kunne samarbeide med 
kolleger nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av fagområder.

Nei. Håndteres i hovedsak av Fagutvalg for 
infrastruktur, mellomvare og data (IMD)

F4 Koordinering av tiltak for åpen forskning. Tiltak hos ulike aktører for å fremme Åpen forskning 
(Open Science) i samsvar med institusjonenes behov blir koordinert på en måte som bidrar til å 
øke den samlede effekten, og alle interessenter er godt involvert.

Nei. Håndteres inntil videre gjennom det
etablerte Nasjonalt forum for åpen
forskning

F5 Åpne publikasjoner. Alle norske vitenskapelige publikasjoner skal være åpent tilgjengelige innen 
2024 (Open Access), og Norge skal bidra i det internasjonale arbeidet for å sikre at dette også 
skjer internasjonalt.

Ja

F6 Tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Forskningsdata fra norske forskningsinstitusjoner skal følge 
FAIR-prinsippene (gjenfinnbare, tilgjengelige, samhandlende og gjenbrukbare).

Ja

F7 Tilgang til offentlige data. Mer effektive rutiner for forskere som trenger tilgang til offentlige data 
som grunnlag for sin forskning.

Nei. Håndteres via påvirkning på prosjekter
som kan gi tilgang til slike data 
(microdata.no, Helseanalyseplattformen, …)

F8 Felles tjenester for lagring og beregninger. Sikre forskere og andre tilgang til generiske tjenester 
for lagring og beregning.

Ja, del av veikart for tilgjengeliggjøring av
forskningsdata

F9 Gode rapporter og beslutningsstøtte. Ledere skal ha tilgang til informasjon de trenger for å 
kunne ta gode beslutninger og strategiske valg.

Nei. Håndteres i hovedsak av Fagutvalg for 
administrasjon, ledelse og kontorstøtte



Utvikle ide, 
samle 

informasjon

Definere 
prosjekt

Søke 
godkjenning 

og finansiering
Gjennomføring

Publisere,
rapportere

Synliggjøre
Profilere

Erfaringsdeling, evaluering, styring

Utgangspunkt i forskningsprosessen

Alle tjenester bør sees/plasseres i forhold til arbeidsprosessene



Planlegging Data-innsamling Bearbeiding Analyse Skriving Arkivering

Forskningsprosessen sett mer fra forskerens 
vinkel



Kommentarer til skisser på de neste sidene

• Dette er kun en første skisse til hvordan det kunne se ut

• Vi har ennå ikke fått oversikt over alle relevante pågående prosjekter, 
så flere av prosjektstrømmene er ganske tomme

• Tidsplanene for mange av tiltakene er usikre

• Skissene vil bli videreutviklet etter beslutninger i Unit om utforming 
og ettersom vi får inn mer informasjon om pågående og planlagte 
prosjekter

• Planene inneholder både tiltak som er finansiert og som mangler 
finansering. 



Frigjort tid til forskning

Mål

God lokal 
prosjektlederstøtte

xxxx Muliggjørende 
plattform –
gjenbruk av 

informasjon

Kliniske 
behandlingsstudier for 

helseforetakene

2020 2021 2022

Konseptfase – Oversikt over 
forskningsprosjekter og 

behandling av 
personopplysninger

Samles om noen lokale 
løsninger?

Lokale prosjekter for å 
støtte prosjektleder

?

Autoritetsregister for 
prosjekter i forskning

Etablere integrasjoner 
etter behov

Integrasjon Cristin og ny 
REK-portal

Rapportering på kliniske 
behandlingsstudier i 

Cristin

Pilot på Helsevisningsportal 

Registrering av alle kategorier 
resultater i Cristin 2 

Mer automatisert sentral 
import til Cristin

Et samlet 
forsknings-

informasjonssystem?

Første trinn i 
sammenkobling av Cristin 

og NVA

Utvidet integrasjon 
mellom Cristin og REK-

portal

Minimums-
versjon av NVA

Planer – Profesjonalisert forskningsstøtte

Autoritetsregister for 
personer i forskning (ORCID)

Autoritetsregister for 
org.enheter i forskning

Etablere integrasjoner 
etter behov

NVI-rapporteringi Cristin 2 

Implementering av 
minimumsversjon NVA

Videreutvikling 
av NVA

Forbedringer i Cristin API for å 
gjenbruke informasjon om 

prosjekter

Integrasjon Cristin og NSDs 
meldingsarkiv

Felleskomponenter til 
lokale forskerportaler?

Plan for sammenkobling 
av Cristin og NVA 



FAIR 

forskningsdata

Mål

Oversiktlige tjenester 
for alle typer data

Kompetente 
prosjektledere

XXX

Alle bevaringsverdige 
datasett arkiveres

2020 2021 2022

Oversikt over 
eksisterende løsninger

Fellestjeneste(r) for 
lagring av gule og 

røde data

Lokale prosjekter med 
ulike målsettinger

Videreutvikling NSDs 
dataarkiv

Videreutvikling 
Sigma2

Konseptfase - Helhetlig 
forvaltning av 
forskningsdata

Enkle DMP-verktøy 
koblet til internasjonale 

løsninger

?

?

Støtteverktøy for å 
generere metadata

Videreutvikling Sigma2 sin 
DMP-tjeneste 

Planer – Tilgjengelige (FAIR) forskningsdata

Lokale prosjekter med ulike 
målsettinger

Videreutvikling NSDs 
DMP-tjeneste

Tydeliggjøre skille 
mellom NSDs og Sigma2 

sin DMP-tjeneste

Data-
håndterings-
plan

Kobling til 
internasjonale DMP-

tjenester?

Datalagring i 
prosjektfasen

Veiledning til 
forsker/prosjektleder

Arkivering ved 
prosjektslutt

?

Felleskomponenter til bruk i 
lokale forskerportaler?



Åpne publikasjoner

Mål

Enkel tilgang til åpen 
publisering

Gode 
støttetjenester, 
ingernasjonalt

samarbeid
Koordinerte tiltak 

nasjonalt og  
internasjonalt

Ivareta norske og 
nordiske tidsskrift

2020 2021 2022

Forhandlinger PLOS, 
Frontiers, ++

?

Evaluere støtteordning for 
norske hum-sam-tidsskrift

Åpne oppi 
abonnementstidsskrift

Åpne Nasjonalt vitenarkiv
for alle med behov for å 

lagre sine 
fulltekstpublikasjoner

?

Etablere samarbeid om 
åpne nordiske tidsskrift?

Forhandlinger med flere 
abonnementsforlag (Sage, 

CUP, OUP, ACS, RSC, …)

Planer – Åpne publikasjoner

Forbedringer i 
kanalregisteret

Nye forhandlinger med 
Elsevier

Internasjonal 
koordinering av 
forhandlingene

Overgangs-
avtaler

Oppfølging når Plan S 
trer i kraft

Avtaler med 
åpne forlag

Støttetjenester

Norske/nordiske 
tidsskrift

?

Videreutvikle nordisk 
samarbeid om felles 

kanalregister

NPI-nettstedet som «Trip 
advisor» for 

publiseringskanaler

Ny utlysning støtte til 
norske hum-sam-tidsskrift

Koordinering

?

?

Ikke forhandlinger med 
f.eks. MPDI 

Støtte til DOAJ, 
Sherpa/Romeo, o.l.

Nært samarbeid UHR, 
Unit, Forskningsrådet

Deltagelse oa2020, EUA, 
cOAlition S ++



I arbeidet med IKT-tiltakene i veikartet vil følgende 
prinsipper bli fulgt

• Vi legger brukernes behov til grunn for vårt arbeid

• Vi legger til rette for modularisering og plattformtekning

• Vi utvikler selvbetjeningsløsninger der det er mulig

• Vi legger grunnlag for kontroll på informasjonsmodeller over tid

• Vi ivaretar alltid krav til informasjonssikkerhet og personvern

• Vi utforsker ny teknologi der det er hensiktsmessig



Sak 35-19 Forvaltning av forskningsdata – Forskerportal og samordnede 
lagringstjenester – Forslag til mandat for konseptfasen



Prosjektmetodikk Unit (basert på Difi)

• Målet med konseptfasen er å avklare behov og identifisere gevinster på et tidlig 
tidspunkt

• Konseptfasen kan enten anbefale å ikke gjennomføre prosjektet eller at man går 
videre med planlegging av prosjekt basert på et anbefalt konsept

• Mandatet beskriver hva som må avklares før konsept velges



Planlegging
Data-

innsamling
Bearbeiding Analyse Skriving Arkivering Gjenbruk

Livssyklus for forskningsdata

Datahåndterings-
plan
Verktøy

Lagring underveis
Deling med 
prosjektpartnere

Arkivering ved 
prosjektslutt
Gode metadata

Andres bruk av 
dataene
Gode søketjenester



Hvor kan 
jeg lagre 

mine 
data?

Hvilke 
data skal 
arkiveres

?
Prosjekt1 Prosjekt3Prosjekt2

Problemstillinger rundt forskningsdata

EU/Internasjonale partnere

Nasjonale partnere

Institusjon

EOSC

DMP

DMP

DMP

Et internasjonalt arkiv

Et nasjonalt arkiv

Et institusjonelt arkiv

Sertifiseringer



Sak 36-19 Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av 
personopplysninger – Forslag til mandat for konseptfasen



Behov og pågående tiltak fra (minst) to kanter

PVO
GDPR: Bedre oversikt
over behandling av 
personopplysninger

F.adm.

Mer gjenbrukbar oversikt
over forskningsprosjekter

Støtte for intern 
godkjenningsprosess

Støtte til prosjektleder

Fins det noe vi kan bruke?

Nei, vi må lage noe selv!



Status 

Cristin

REK

UiT

NSD

UiO

UiB

NTNU

Helse Vest

UiA?

OsloMet

Cristin

Fellestjenester

NFR

Spørsmål
• Hva skal være

sentralt/lokalt?
• Kan vi dekke mer i 

fellestjenestene?
• Må alle ha sin egen

lokale løsning?

DFØ 
prosjekt-

modul
?



Utvikle ide, 
samle 

informasjon

Definere 
prosjekt

Søke 
godkjenning 

og finansiering
Gjennomføring

Publisere,
rapportere

Synliggjøre
Profilere

Forskningsprosessen

Spørsmål
• Hvor oppstår informasjon om et prosjekt først?
• Hvordan kan vi fange informasjonen der og så gjenbruke?



Ulike svar for ulike typer prosjekter og organisasjoner

REK-pliktig: Søk REK 
først, får unik prosjekt-
ID, overføres til Cristin 

Cristin som “gjenbruksstasjon” for 
metadata om prosjekter

Personinfo, men ikke REK-
pliktig og bruker NSD: 
Meld til NSD først, får unik
prosjekt-ID, overføres til
Cristin 

Ikke personinfo, penger fra
NFR: Søk penger fra NFR 
først, får unik prosjekt-ID, 
overføres til Cristin Først intern godkjenning, 

få unik prosjekt-ID, overfør
til Cristin 

Registrer direkte i Cristin 
YYY

XXXLag en hjelpeportal for 
forskerne, be om basisinfo
der, få unik prosjekt-ID, 
overfør til Cristin



Sak 37-19 Innspill fra institusjonene – Foreløpig resultat av kartlegging



En del har lite innspill 

• 17 svar så langt (8 UH, 5 institutter, 3 helse, 1 annen)

• Støtte til de to satsingene

• Vil gjerne følge med, gjerne være med etter hvert

• Ingen lokale tiltak å foreslå 



Prioriterte tiltak fra listen

• Autoritetsregistre, inkl pålagt DOI på datasett

• Cristin 2

• Nasjonalt vitenarkiv

• Overgangsavtaler mot åpen publisering

• Automatisk opplasting av åpne publikasjoner

• Datahåndteringsplan

• Lagring av forskningsdata, inkl audio/video

• Oversikt over prosjekter



Nye forslag til tiltak

• Samarbeid med internasjonale aktører for gjenfinning/discovery av 
forskningsresultater og forskningsdata

• Digitale tjenester for forvaltning av ph.d.-løpet



Lokale tiltak som foreslås løftet - UiO

• Program for forskningsdata

• Rettighetsklarering

• Forskpro

• «Forskerplattformen» - omtalt som «TSD-light» i Units handlingsplan

• Tjenester for Sensitive Data (TSD)

• Nettskjema som plattform for datainnsamling

• Nøkkelhåndtering for avidentifiserte data

• Maskinlæring / AI / DL



Lokale tiltak som foreslås løftet - NTNU

• Støtte til forskningsprosjekter – ResearchPro

• Laboratoriestyring (Core facility management system)

• Lagringsløsning for sensitive forskningsdata

• Bevisst (Ledelseinformasjonssystem. Moduler: ph.d. og forskning)

• Open Science toolbox



Lokale tiltak som foreslås løftet - andre

• UiT - DataverseNO

• UiT - Forskningsdatasenter i sky - Microsoft Azure

• UiT - Prosjektstøtteportalen

• ISF - Mulighetsstudie/forprosjekt for å se hvordan vi kan ha bedre 
oversikt over våre datasett fra nye og avslutta prosjekter.

• UiA - "En vei inn" - Forskerportal



Forslag til kriterier for å gjøre prioriteringer

1. Avhengighet i tid mellom prosjekter/tiltak
Vi må gjennomføre først det som gir basis for andre tjenester. Vi bør f.eks gi prioritet til det 
som utgjør «grunnmuren» i forskningstjenestene.

2. Myndighetskrav
Vi må gi prioritet til tjenester som oppfyller krav fra nasjonale og internasjonale myndigheter. 
F.eks krav om åpen tilgang, åpne data og GDPR.

3. Force majeur
Andre omstendigheter som gjør at en tjeneste må raskt på plass. F.eks ferdigstille essensielle 
deler av nye Cristin før det gamle slutter å fungere, anskaffelse før en eksisterende kontrakt går 
ut, osv.

4. Kost/nytte
Vi må beskrive nytteverdi og antatte kostnader ved prosjekter/tiltak godt nok til at det gir 
grunnlag for prioritering der ikke andre kriterier slår inn.

5. Ferdigstille noe fremfor å starte på alt på en gang 
Tjenester som allerede er påbegynt bør tas til et naturlig «godt nok» nivå før man starter flere 
fellesprosjekter på tilgrensende områder. Vi bør f.eks ha gode nok tjenester knyttet til åpen 
tilgang til artikler og åpne data før vi starter på fellestjenester for åpen kildekode.
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