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Saksdokumenter - Fagutvalg for Forskning 
Møte 5/2019  

Dato 16.12.2019  

Tid 10:00-16:00   

Sted Gardermoen Park Inn  

   

Til Johanne Raade (UiT) Ragnar Lie (UHR) 

 Tanja Storsul (ISF) Gard Thomassen (UiO)  

 Torbjørn Svensen (NTNU) Kristin Bjordal (OUS) 

 Siri Sæther (NINA) Robert Bjerknes (UiB) 

 Tor Ingebrigtsen (UNN) Vigdis Kvalheim (NSD) 

 Reidar Thorstensen (Helse Vest RHF) Gunnar Bøe (Uninett Sigma2) 

 Frode Georgsen (Forskningsrådet) Gro Anita Fonnes Flaten (HVL) 

 Per Martin Norheim-Martinsen (OsloMet) Henrik Næss (Dir for e-helse) 

 Håvard Hansen (UiS) Katrine Weisteen Bjerde (Unit) 

   
   

Unit Frode Arntsen Jan Erik Garshol 

 Nina Karlstrøm Tina Lingjærde 

 

AGENDA 

Sak Tid Tema Sakstype 

40-19 10.00 GODKJENNING AV DAGSORDEN B 

41-19 10.10 GODKJENNING AV REFERAT B 

42-19 10.15 REFERAT FRA MØTE I DIGITALISERINGSSTYRET OG PLAN FRAM MOT NESTE O 

43-19 10.25 PROSJEKT NASJONALT VITENARKIV O 

44-19 10.45 ARBEIDET MED ÅPEN TILGANG – PÅGÅENDE FORHANDLINGER MM D 

45-19 11.05 VIDERE PLANER FOR BIBLIOTEKSYSTEM O 

46-19 11.15 MODELL FOR TJENESTESTYRING - PRESENTASJON  

 11.30 LUNSJ  
 

 12.30 MODELL FOR TJENESTESTYRING - DISKUSJON D 

47-19 13.00 BRUK AV MIDLER FRA FELLESPOTTEN I 2020 –  
SAMMENHENG MELLOM FORESLÅTTE PROSJEKTER INNEN FORSKNINGSTJENESTER 

B 

48-19 13.15 MASTERDATAKILDER (TIDLIGERE AUTORITETSREGISTRE) FOR FORSKNING B 

49-19 13.30 MULIGGJØRENDE PLATTFORM FOR FORSKNINGSTJENESTER –  
OMLEGGING AV CRISTIN TIL MULIGGJØRENDE PLATTFORM 

B 

50-19 14.00 HELHETLIG FORVALTNING OG FAIR FORSKNINGSDATA B 

51-19 14.30 OVERSIKT OVER FORSKNINGSPROSJEKTER OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER B 
52-19 15.00 VIDERE PORTEFØLJESTYRING - INNSPILL FRA INSTITUSJONENE  D 

53-19 15.20 DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2020 O 

54-19 15.40 STATUS FOR TILTAK PÅ TILTAKSLISTEN O 

55-19 15.45 MØTEDATOER I 2020  B 
56-19 15.50 EVENTUELT  
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Sak Tema Sakstype 

40-19 GODKJENNING AV DAGSORDEN B 

 Innledning: 
Det har vært to utskiftinger i fagutvalget siden forrige møte: 

• Sveinung Skule går over i ny jobb som direktør for Kompetanse Norge. Han 
erstattes av Tanja Storsul, Direktør for Institutt for Samfunnsforskning 

• Lex Nederbragt har meldt at han ikke kan fortsette. Han erstattes av Gard 
Thomassen, Underdirektør USIT, UiO 

 
Fagutvalget inviteres til å godkjenne forslaget til dagsorden og melde saker under 
eventuelt. 
 
Forslag til vedtak:  
Dagsorden godkjennes. 

 

41-19 GODKJENNING AV REFERAT B 

 Innledning: 
Fagutvalget inviteres til å godkjenne referat fra forrige møte. 
Utkastet til referatet ligger her: 
https://unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Referat_25.10.2019_Referat_f
agutvalg_forskning.pdf 
 
Forslag til vedtak:  
Referat godkjennes.  

 

42-19 REFERAT FRA MØTE I DIGITALISERINGSSTYRET OG PLAN FRAM MOT NESTE O 

 Innledning: 
 
Det fulle referatet fra møte i Digitaliseringsstyret 20. november ligger på  
https://unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Referat_Digitaliseringsstyrets_
m%C3%B8te_4_2019_20.11.2019_3.pdf 
 
Noen punkter relevante for Fagutvalg for forskning: 

• Det ble foreslått å etablere fagutvalg for kunstig intelligens. Forslag til mandat 
for et slikt fagutvalg legges fram i neste møte i Digitaliseringsstyret. 

• Det ble kommentert at fagutvalgene må ha en kommunikasjon seg imellom, 
for eksempel når det gjelder kunstig intelligens, tilgang til data og personvern. 

• Forslaget til fordeling av fellespotten på 37,5 mill i 2020 ble vedtatt. Dette 
betyr at området forskningstjenester har 8 millioner kroner til tiltak innenfor 
forenklet forskningsadministrasjon og åpen forskning. De enkelte prosjektene 
innen hvert område må behandles og godkjennes av Digitaliseringsstyret hver 
for seg.  

 
Plan frem til neste møte 30.1.: 

• Dokumenter til neste møte legges ut 23.1. 

• Utkast til saksdokumenter må være klare 17.1. 
 

Forslag til vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering. 

 

43-19 PROSJEKT NASJONALT VITENARKIV O 

 Innledning:  

https://unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Referat_25.10.2019_Referat_fagutvalg_forskning.pdf
https://unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Referat_25.10.2019_Referat_fagutvalg_forskning.pdf
https://unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Referat_Digitaliseringsstyrets_m%C3%B8te_4_2019_20.11.2019_3.pdf
https://unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Referat_Digitaliseringsstyrets_m%C3%B8te_4_2019_20.11.2019_3.pdf
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Avdelingsdirektør Frode Arntsen presenterer prosjektet.  
Se vedlagt presentasjon. 
 
Forslag til vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering.  

44-19 ARBEIDET MED ÅPEN TILGANG – PÅGÅENDE FORHANDLINGER MM D 

 Innledning: 
Seksjonssjef for Lisensavtaler og åpen tilgang, Nina Karlstrøm, presenterer status for 
pågående forhandlinger og andre nærliggende temaer. 
 
Forslag til vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering. 

 

45-19 VIDERE PLANER FOR BIBLIOTEKSYSTEM O 

 Innledning: 
Avtalen på dagens biblioteksystem går ut om noen år, og diskusjonen er startet om 
hva man da skal gjøre. Avdelingsdirektør Frode Arntsen presenterer status for 
arbeidet.  
  
Forslag til vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering.   

 

46-19 MODELL FOR TJENESTESTYRING D 

 Innledning: 
 
INNSPILL TIL ARBEIDET MED STYRINGSMODELL FOR FORVALTNING OG 
VIDEREUTVIKLING AV FELLESTJENESTER 
Til: Fagutvalg for Administrasjon, ledelse og kontorstøtte 
16. desember 2019 
Fra: Kristin Selvaag, Unit 
 
Bakgrunn 
Arbeidet med å etablere en styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av 
fellestjenester som en del av styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og 
forskning, skal levere forslag til vedtak i Digitaliseringsstyret i møtet 30. januar 2020. 
Ferdigstilling skjer i samarbeid med en arbeidsgruppe med representanter fra UH-
sektoren.   
 
Vurdering 
Arbeidsgruppen har vært spesielt opptatt av 

- Mekanisme for helhetlig prioritering på tvers mellom tjenester, 
tjenesteområder og mellom høyre og venstresiden i styringsmodellen. 

- Tydeliggjøring av beslutningspunkter og hvem som har myndighet til å 
beslutte. 

- Mulige alternative modeller til forslaget som foreligger 
 
Arbeidsgruppen anser at de innspillene som kom i notats form fra UiB i forkant av 
møtet i Digitaliseringsstyret, ivaretas i arbeidet. 
 
Vi ønsker fagutvalgets innspill til arbeidet, med bakgrunn i den dokumentasjonen som 
foreligger. Vi ønsker skriftlig innspill, gjerne som en del av referatet fra møtet, og så 
raskt som mulig pga. den knappe tidsrammen. Innspillene vil bli diskutert i 
arbeidsgruppen og innarbeidet der det er hensiktsmessig.  
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Underlag: 
Saksunderlag (Sak 46) til drøfting i Digitaliseringsstyret 20. november 
Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 20. november, se sak 46. 
 
Fagdirektør i Seksjon for Strategi og portefølje, Tina Lingjærde, presenterer modellen i 
møtet. 
 
 
Sekretariatet for Fagutvalg for forskning har også utarbeidet et diskusjonsgrunnlag til 
fagutvalget (se vedlegg) slik at vi skal kunne gi Digitaliseringsstyret innspill til hvilke 
tjenesteråd som bør etableres på forskningsområdet.  
Fagdirektør Katrine Weisteen Bjerde innleder til diskusjon om tjenesteråd for 
forskningstjenester.  
 
Fagutvalget inviteres til å kommentere den reviderte modellen og til å diskutere 
behovet for tjenesteråd på vårt fagområde.  
 
Forslag til vedtak:  
Fagutvalget ber Unit ta kommentarene fra møtet med i forberedelsene til sak i 
Digitaliseringsstyret 30. januar.  

47-19 BRUK AV MIDLER FRA FELLESPOTTEN I 2020 –  

SAMMENHENG MELLOM FORESLÅTTE PROSJEKTER INNEN FORSKNINGSTJENESTER 

B 

 Innledning: 
Nedenfor følger overordnet informasjon om behandling av fordeling av fellesmidler i 
Digitaliseringsstyret. Unit har i etterkant og i dialog med fagutvalgets leder laget 
forslag til videre fremgangsmåte. Nedenfor følger noe informasjon om dette forslaget. 
Fagdirektør Katrine Weisteen Bjerde gjennomgår materialet i møtet. 
 
Vedlagt følger notat som var vedlegg til sak 50 i Digitaliseringsstyrets møte - 
Fordeling av felles finanseringsmidler 2020 pr. område i handlingsplanen. 
Forskningsområdet er omtalt på side 2-4.  
Det foreslås avsatt 8 mill til prosjektene Autoritetsregistre for forskning, Oversikt over 
forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger og Forvaltning av 
forskningsdata. I tillegg foreslås det at prosjektet Muliggjørende plattform under 
Fagutvalg for IMD omfatter aktivitet for omlegging av Cristin som del av muliggjørende 
plattform.  
 
Forslaget til ramme på 8 millioner ble vedtatt, men de enkelte prosjektene ble ikke 
behandlet. Det ble også vedtatt at ingen prosjekter får starte før de enkeltvis er 
godkjent av Digitaliseringsstyret. Fagutvalg for forskning må derfor i månedene som 
kommer beslutte hvilke aktiviteter vi vil prioritere å bruke midlene på og fremme 
konkrete forslag til prosjekter. 
 
Dette arbeidet var opprinnelig del av det vi i Fagutvalg for forskning kalte «grunnmur 
for forskningstjenester»., og begge de to prosjektene Oversikt over 
forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger og Forvaltning av 
forskningsdata er avhengige av at både autoritetsregistre for forskning og omlegging 
av Cristin til muliggjørende plattform blir gjennomført. Dette er altså helt reelt en 
grunnmur vi må ha på plass.  
 

 

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Sak%2046%20-%20Styringsmodell%20forvaltning%20og%20videreutvikling%20av%20fellestjenester_0.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/Referat_Digitaliseringsstyrets_m%C3%B8te_4_2019_20.11.2019_3.pdf
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Unit foreslår at vi i det videre arbeidet med prosjekter finansiert av fellespotten bruker 
denne modellen med en grunnmur og to prosjekter basert på grunnmuren. Se 
illustrasjon i vedlegg til saken.  
  
Fra Unit ønsker også vi å fremme forslag om at omlegging av Cristin til muliggjørende 
plattform skilles ut som eget prosjekt under Fagutvalg for forskning, men tett 
koordinert med IMD. Alternativt må vi sikre at prosjektet Muliggjørende plattform 
under IMD faktisk prioriterer å gjennomføre de tiltakene vi er avhengige av.  
 
Forslag til vedtak:  
Utformes i møtet. 

48-19 MASTERDATAKILDER (TIDLIGERE AUTORITETSREGISTRE) FOR FORSKNING B 

 Innledning: 
Prosjektet Autoritetsregistre for forskning foreslås døpt om til Masterdatakilder for 
forskning for å sikre sammenlignbar bruk av begreper i de ulike fagutvalgene.  
 
Prosjektet har vært det høyest prioriterte fra fagutvalgets side, og det er derfor dette 
som har fått fokus når vi nå må forberede og forbedre mandater for konseptfasen for 
fremlegging i Digitaliseringsstyret.  
 
Vedlagte (ettersendes) reviderte mandat fremlegges for kommentering, forbedring og 
vedtak. 
 
I perioden frem til dokumenter til Digitaliseringsstyret skal være klare 17. januar, må vi 
få avklart forslag til bemanning og mer detaljert fremdriftsplan. Det foreslås at disse 
delene av forslaget sendes ut til Fagutvalg for forskning for kommentering på e-post ca 
10. januar. 
 
Forslag til vedtak:  
Fagutvalget godkjenner forslaget til Mandat for konseptfasen for prosjektet 
«Masterdatakilder for forskning» med justering for de kommentarene som fremkom i 
møtet. 
 

 

49-19 MULIGGJØRENDE PLATTFORM FOR FORSKNINGSTJENESTER –  
OMLEGGING AV CRISTIN TIL MULIGGJØRENDE PLATTFORM 

B 

 Innledning: 
 
Omlegging av Cristin til muliggjørende plattform innebærer å videreføre arbeidet med 
å skille funksjonaliteten i Cristin fra dataene og å utvide integrasjonstjenestene knyttet 
til Cristin, slik at vi kan utvide gjenbruk av data mellom Cristin og andre fellestjenester 
og også mellom Cristin og lokale tjenester ved institusjonene.  
 
Arbeidet med integrasjonstjenester rundt Cristin ble startet i 2013, og tjenestene har 
blitt gradvis utvidet. Utviklingen har til nå vært finansiert som del av videreutviklingen 
av Cristin men har fra 2020 ikke finansiering etter at prosjektmidler fra KD ikke blir 
videreført. Vi er altså avhengige av finansiering fra fellespotten for å få dette 
gjennomført. 
 
Aktivitetene er i dag definert som del av prosjektet Muliggjørende plattform, men 
tidsplanen i dette prosjektet er langsom sammenlignet med behovene i 
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forskningstjenester, og det er usikkert om prosjektet har finansiering i 2020 til å 
prioritere de aktivitetene vi har behov for.   
 
Det foreslås at Unit frem mot møtet i Digitaliseringsstyret 30. januar er i dialog med 
prosjektleder for Muliggjørende plattform å få avklart og konkretisert deres planer. 
Dersom de er i stand til både finansielt og tidsmessig å gi prioritet til de aktivitetene 
forskningstjenester er avhengige av, følger vi deres plan. Dersom dette viser seg å ikke 
være tilfelle, anbefaler sekretariatet, på samme måte som for Masterdatakilder, at det 
foreslås for Units ledelse å skille ut et eget prosjekt. Uansett utfall vil det være 
utviklingsmiljøet rundt Cristin som må stå for arbeidet, i hovedsak med bruk av 
eksterne konsulenter. De vil være i stand til å starte arbeidet så snart vedtak er gjort.  
 
Dersom man ender med å foreslå å skille ut eget prosjekt for forskning, kan dette 
prinsipielt godkjennes av Digitaliseringsstyret i januar, og deretter kan forslag til 
mandat for konseptfasen fremlegges for godkjenning av Digitaliseringsstyret i april.   
 
Forslag til vedtak: 
Utformes i møtet. 

50-19 HELHETLIG FORVALTNING OG FAIR FORSKNINGSDATA B 

 Innledning: 
 
Forslag til mandat for konseptfasen ble fremmet i forrige møte i Fagutvalget. Dette 
utkastet ble tatt videre til Units ledelse, men er vurdert til å ha behov for mer 
konkretisering før det fremmes for Digitaliseringsstyret.  
Nedenfor anbefales fremgangsmåte for slik konkretisering. Med denne planen vil 
revidert forslag til mandat for konseptfasen kunne fremmes for godkjenning i 
Digitaliseringsstyrets møte i april.  
 

Konseptfasen ble i forrige omgang fremstilt som en analysefase, der målet var å 
utrede hvilke enkeltprosjekter det var behov for å gjennomføre. Etter nærmere 
vurdering mener vi dette ikke er tilstrekkelig, og at det er behov for at det 
overordnede prosjektet har et selvstendig innhold med to hovedmål: 

o Sikre at vi får en helhetlig, sammenhengende tjenestekjede som gir gode 
arbeidsprosesser for brukerne 

o Sikre at man langs alle trinn i tjenestekjeden har med de tiltakene som til 
sammen gjør at vi ender opp med forskningsdata som er FAIR.  

 
Konseptfasen av hovedprosjektet vil fortsatt lede til forslag om etablering av ett eller 
flere (sannsynligvis flere) delprosjekter/underprosjekter (f.eks. på områdene 
datahåndteringsplan, elektronisk og dynamisk samtykke, datainnsamling, lagring i 
prosjektfasen, publisering, arkivering, osv). Hovedprosjektet vil også videreføres til 
planleggingsfase og gjennomføringsfase, der man fortsetter både å følge opp de 
enkelte delprosjektenes bidrag til de to hovedmålene, men også å videreutvikle 
overordnede planer for FAIR forskningsdata i Norge.  
 
Planene må konkretiseres i nært samarbeid med de institusjonene som har vist 
interesse for dette gjennom dialog i 2019 og innspillsrunden nå i høst. Det foreslås at 
det etableres en arbeidsgruppe som får ansvar for å utarbeide revidert forslag til 
mandat. 
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Det foreslås også at navnet på prosjektet endres fra «Forvaltning av forskningsdata» til 
«Helhetlig tjenestekjede for FAIR forskningsdata», «Sammenhengende støttetjenester 
for FAIR forskningsdata» eller noe lignende. 
 
Fagdirektør Katrine Weisteen Bjerde innleder til saken i møtet. 
 
Forslag til vedtak:  
Fagutvalg for forskning ber Unit ta innspillene fra møtet med i videre konkretisering av 
prosjektet. Det tas sikte på å fremme revidert forslag til mandat for konseptfasen for 
behandling i Fagutvalget 2. april og godkjenning i Digitaliseringsstyret 29. april. 
 

51-19 OVERSIKT OVER FORSKNINGSPROSJEKTER OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER B 

 Innledning: 
 
Forslag til mandat for konseptfasen ble fremmet i forrige møte i Fagutvalget. Dette 
utkastet ble tatt videre til Units ledelse, men er vurdert til å ha behov for mer 
konkretisering før det fremmes for Digitaliseringsstyret.  
Nedenfor anbefales fremgangsmåte for slik konkretisering. Med denne planen vil 
revidert forslag til mandat for konseptfasen kunne fremmes for godkjenning i 
Digitaliseringsstyrets møte i april.  
 
Det er behov for tydeliggjøring spesielt på følgende områder 

o Tydeligere skille mellom behov for videre utvikling av samhandlingen mellom 
de nasjonale tjenestene (Cristin, NSD, REK, Forskningsrådet) og samkjøring av 
lokale initiativ (UiO, UiB, NTNU, OsloMet, NIH, UiA, m.fl.) 

o Beskrive rollefordeling mellom sentrale aktører og institusjonene i prosjektet. 
Det er fra Units side ønskelig med sterk deltagelse og om mulig prosjektledelse 
fra institusjonene 

 
Planene må konkretiseres i nært samarbeid med de institusjonene som har vist 
interesse for dette gjennom dialog i 2019 og innspillsrunden nå i høst. Det foreslås at 
det etableres en arbeidsgruppe som får ansvar for å utarbeide revidert forslag til 
mandat. 
 
Fagdirektør Katrine Weisteen Bjerde innleder til saken i møtet. 
 
Forslag til vedtak:  
Fagutvalg for forskning ber Unit ta innspillene fra møtet med i videre konkretisering av 
prosjektet. Det tas sikte på å fremme revidert forslag til mandat for konseptfasen for 
godkjenning i Digitaliseringsstyret i april. 
 

 

52-19 VIDERE PORTEFØLJESTYRING - INNSPILL FRA INSTITUSJONENE D 

 Innledning: 
 
Vedlagt følger (ettersendes) oversikt over de innspillene som har kommet inn til den 
utvidede fristen 15. november.  
 
Temaer diskutert tidligere som går igjen i innspillene: 

• Portaler for veiledning og støtte til forskningsprosjektledere 

• Tjenester for å lage datahåndteringsplan 

• Tjenester for innsamling av forskningsdata 
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• Samtykketjenester 

• Tjenester for lagring/håndtering av forskningsdata – sensitive og ikke-
sensitive, i prosjektperioden og for arkivering og publisering, i sky, sentralt 
eller lokalt 

• Tjenester for oversikt over forskningsprosjekter og behandling av 
personopplysninger 

• Opplæring i personvern 

• Prosjektøkonomi (BOTT-ØL) 

• Tilgang til forskningslitteratur 

• Videre utvikling av Cristin og ferdigstilling av Cristin 2 
 
Nye temaer ift våre tidligere diskusjoner: 

• Lab-journal og lab-system 

• Administrativ støtte til PhD-utdanningen 

• Felles anskaffelse av lisenser til programvare 

• Maskinlæring 
 
Flere institusjoner melder interesse for både aktiv deltagelse og ledelse av prosjekter. 
 
Forslag til vedtak:  
Utformes i møtet 

53-19 DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2020 D 

 Innledning: 
 
Digitaliseringskonferansen 2020 arrangeres i Trondheim 27.-28. mai.  
Dagen før (26 mai) vil alle fagutvalgene og flere andre grupper (styringsgrupper, 
rådgivende grupper) ha sine møter.  
 
Konferansen vil, som i år, bli delt inn i spor som følger fagutvalgene.  
Innenfor hvert fagområde legges det opp til foredrag innenfor følgende 5 tema: 

• Ledelse 

• Muliggjørende plattform 

• Kunstig intelligens/sikkerhet 

• Handlingsplan 

• Valgfritt tema 
 
For forskningstjenesters del er det da snakk 

• Ledelse av digitalisering i forskning eller Digitalisering i ledelse av forskning 

• Muliggjørende plattform innen forskning 

• Bruk av kunstig intelligens i forskning eller i forskningstjenester, eller forskning 
på kunstig intelligens 

 
Sesjonen om Handlingsplan planlegges ledet av Fagutvalgslederne, og her vil det være 
naturlig å gi en statusrapport på prosjekter i handlingsplanen for det enkelte utvalg. 
 
Til de andre sesjonene inviteres fagutvalget til en kort innspillsrunde om hva det kan 
være interessant å høre om innenfor hvert punkt, om gode foredragsholdere som kan 
forespørres og om hvilket tema Fagutvalg for forskning vil foreslå som sitt «valgfrie 
tema».  
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Forslag til vedtak:  
Unit bes ta innspillene med i det videre arbeidet med forberedelser til 
Digitaliseringskonferansen. 
  

54-19 STATUS FOR TILTAK PÅ TILTAKSLISTEN D 

 Innledning: 
 
Vedlagt følger oppdatert status pr 1.12.2019 for tiltakene på listen.  
Nedenfor oppsummeres noen punkter for utviklingen i tiltakene.  
(Flere av tiltakene er presentert under andre saker i dette møtet. Disse gjentas ikke 
her.): 

• Cristin 2: Forbedret funksjonalitet for sentral import er klar for testing i 
desember. Ny løsning skal gi raskere import med mindre ressursbruk og bedre 
kvalitet. Spesifikasjon av ny versjon av NVI-rapportering er startet.  

• Første versjon av Helsevisningsportalen i Cristin planlegges lansert ca 1. 
februar 2020. Arbeidet finansieres av RHFene og Oslo Universitetssykehus. 

• Konsulent er engasjert for å utrede løsning for registrering av kunstnerisk 
utviklingsarbeid utenfor Cristin. Arbeidet finansieres av kunstutdanningene 
v/Norges musikkhøyskole. 

• Arbeidet i den norske RDA-noden er i full gang. Kurs i forvaltning av 
forskningsdata holdes i Tromsø i januar. Dialog med Direktoratet for e-helse 
og Helseanalyseplattformen er etablert. 

• NSD er godt i gang med fase 2 av NORDi-prosjektet. Ny versjon av verktøy for 
datahåndteringsplan er lansert.  

 
Listen gir i dag bare informasjon om et begrenset utvalg prosjekter. Listen bør utvides i 
dialog med institusjonene på basis av den informasjonen om pågående prosjekter som 
er kommet inn i løpet av høsten. 
 
Forslag til vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering. 

 

55-19 MØTEDATOER I 2020 D 

 Innledning: 
Følgende møtedatoer er allerede avtalt i 2020  
o 2. april          (Digitaliseringsstyret har møte 29. april)  
o 20. oktober (Digitaliseringsstyret har møte 19. november)  
 
I tillegg har Digitaliseringsstyret bedt om at alle fagrådene har møte 26. mai. Denne 
dagen har også Digitaliseringsstyret møte, og det er dagen før 
Digitaliseringskonferansen 27.-28.5.  

 
Digitaliseringsstyret har også møte 3. september. Dersom vi i mai ser at fagutvalget 
har behov for det, foreslås det at vi også tar et kortere videomøte enten helt i slutten 
av juni eller i første halvdel av august.  
 
Forslag til vedtak:  
Fagutvalg for forskning har fysiske møter på følgende datoer i 2020: 
o 2. april 
o 26. mai 
o 20. oktober  
Ved behov vil det også kunne bli avholdt et kortere møte i juni eller august. 
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