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1. BAKGRUNN 

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning1 

Digitaliseringsstyret vedtok sektorenes handlingsplan for digitalisering den 11. april 2019. 
Handlingsplanen beskriver blant annet følgende målbilder og initiativer:  

Målbilder for forskning (MF) og for infrastruktur, mellomvare og data (MIMD) 

• MF3: Forskere i UH-sektoren, helsesektoren og forskningsinstituttene har tilgang til et oversiktlig og 
brukervennlig tjenestetilbud som støtter både faglige og administrative oppgaver. 

• MF6: Forskningsledere på alle nivå har god tilgang på informasjon og beslutningsgrunnlag. 
• 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 for forskning (F) og for infrastruktur, mellomvare og data (IMD) 

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

• IMD3: Konsistente data for prosesstøtte, analyse, rapportering og innovasjon.  
Avklare ansvar for masterdata samt gjøre data tilgjengelige og enkle å ta i bruk. 

Situasjonsbeskrivelse fra kartlegging våren 2018 

Unit gjennomførte våren 2018 en kartlegging av fellestjenester, pågående prosjekter, behov og 
muligheter for nye tjenester. Kartleggingen avdekket mange fellestjenester på forskningsområdet, 
men at disse i liten grad samhandler eller at samhandling skjer på en lite kostnadseffektiv måte. Der 
samhandling skjer, er dette basert på arbeidskrevende oversettelser mellom ulike begrepsapparater 
og ulike versjoner av registre. Der samhandling ikke skjer er resultatet at brukerne må registrere 
samme informasjon i ulike systemer. En av de 5 anbefalingene etter kartleggingen var derfor 
etablering av masterdatakilder for å lette gjenbruk av informasjon. 

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler2 

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være 
åpent tilgjengelige innen 2024 og har fastsatt retningslinjer og tiltak som understøtter dette. Et av tiltakene 
omhandler realisering av et nasjonalt vitenarkiv. 

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

2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-mal-og-retningslinjer-for-apen-tilgang-til-vitenskapelige-
artikler/id2567591/  
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Utredningen om nasjonalt vitenarkiv (NVA)3 

Kunnskapsdepartementet bestilte i 2018 en utredning av hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres. 
Utredningens sluttrapport foreslo å etablere nasjonale autoritetsregistre (masterdatakilder) for prosjekt, 
person, organisasjonsenhet og søknad (om finansiering) å gjøre data i disse tilgjengelig på tvers. Rapporten 
peker på at tiltaket vil gi store gevinster for NVA, men også i flere andre sammenhenger. 

En nasjonal masterdatakilde er en autoritativ kilde på nasjonalt nivå som angir en unik ID for en type 
enheter og som er allment anerkjent som autoriteten på et bestemt område. 

Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata4 

Myndighetene har ansvar for å legge til rette for at forskere kan premieres for sine publiseringer. Datasett 
må kunne identifiseres og siteres, og forskere må kunne knyttes entydig til relevante datasett. Regjeringen 
har gitt Unit i oppgave å tilrettelegge for sitering av datasett og kreditering av dataarbeid gjennom 
utstedelse av permanente identifikatorer (DOI-nummer) og digital forsker-ID (ORCID).  

Utredning av konsepter for fremtidig infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps- og 
statistikkpublisering 

Unit har på oppdrag fra KD gjennomført en konseptvalgutredning for en fremtidig infrastruktur som angitt 
over. Utredningen ble levert i desember 2019. Arbeidet er basert på rapporten “Et velfungerende 
kunnskapssystem” (ref) som KD leverte våren 2018. 

Konseptvalgutredningen skal se på alternative konsepter for en infrastruktur som skal gi en mer effektiv og 
sikrere tilgang til data fra KDs sektor, og som danner kunnskapsgrunnlag for ulike formål som: 

• Forskning, utredning og analyse 
• Politikkutvikling 
• Virksomhetsstyring 
• Innovasjon 
• Formidling av kunnskap til allmennheten 

Datatilfanget omfatter alt av dataproduksjon innenfor KDs sektoransvar knyttet til livslang læring, forskning 
og integrering. For formålet forskning genereres det datasett bestående av data fra KDs sektor, men i 
mange tilfeller også koplet mot data fra andre sektorer. 

Kopling og koordinering av data om forskning («Koko-forsk»)5 

Innenfor rammen av forskningssenteret R-QUEST ved NIFU besluttet Norges forskningsråd, 
Kunnskapsdepartementet og NIFU å gjennomføre et felles prosjekt for bedre koordinering av produksjonen 
og bruken av data som i dag brukes til styring, evaluering, statistikk og studier av norsk forskning. 

 

3 https://www.unit.no/prosjekter/nasjonalt-vitenarkiv  

4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-tilgjengeliggjoring-og-deling-av-
forskningsdata/id2582412/sec1  
5 http://hdl.handle.net/11250/2602817 
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Begrunnelsen er at alle tre parter har høstet erfaringer med at den nåværende mangelen på koordinering 
skaper merarbeid hos de som bidrar til produksjon av data og vanskeliggjør effektiv bruk av data til nevnte 
formål.  

En arbeidsgruppe bestående av deltagere fra NIFU, Norges forskningsråd, Unit, SSB og NSD leverte 1. juli 
2019 en rapport der man ser på mulighetene for samordning og koordinering av informasjon om en rekke 
variable, men der man primært har fokus på personer og organisasjoner. Rapporten er publisert tidligere 
enn opprinnelig tenkt, og innholdet er snevret inn til de to nevnte datatypene, nettopp for å sikre at 
innholdet kan tas inn i en videre «dialog med Units bredere portefølje av koordinerings- og 
utviklingsoppgaver».  

Anbefaling fra fagutvalgene 

På basis av både anbefalingen fra kartleggingen våren 2018, politiske føringer og anbefalingen fra NVA, gir 
fagutvalg for forskning råd om at man snarest mulig starter arbeidet med masterdatakilder (i tidligere 
dokumenter kalt autoritetsregistre) for forskning. Dette er det høyest prioriterte tiltaket i konkretisering av 
handlingsplanen for forskningstjenester. 

I første omgang anbefales det å etablere masterdatakilder med unike ID-er for: 

• personer involvert i forskning,  
• forskningsprosjekter, 
• organisatoriske enheter som disse personene og prosjektene er tilknyttet.  

Fagutvalg for IMD støtter anbefalingen og ønsker en pragmatisk tilnærming til arbeidet. Fagutvalg for IMD 
ser det som positivt at arbeidet kommer i gang, så lenge de løsningene som velges er i tråd med det 
bredere arbeidet med initiativ IMD3. 

Selv om en lang rekke anbefalinger og tidligere beslutninger ligger bak forslaget, er det fortsatt flere 
valgmuligheter for hvordan disse skal realiseres. I henhold til prosjektveiviseren framlegges derfor mandat 
for en konseptfase for å sikre at et sannsynlig påfølgende prosjekt gir riktig bruk av ressurser. 

2. HENSIKTEN MED ET EVENTUELT PROSJEKT 

2.1. Hvilke behov skal dekkes? 

Både eksisterende og nye forskningstjenester skal i størst mulig grad oppleves av både forskere og andre 
brukere som en sammenhengende kjede, der informasjon registreres kun en gang og deretter gjenbrukes. 

Formålene med informasjon, statistikk, evaluering og studier av forskning er knyttet til de overordnete 
målene for norsk forskningspolitikk: høy kvalitet og god ressursanvendelse. Det er behov for kunnskap om 
forskningsinvesteringene og deres resultater og om hvordan de forskningspolitiske virkemidlene virker.  

Det skal legges til rette for at forskerne gjennom en internasjonalt unik person-ID skal kunne kobles entydig 
til resultater de publiserer, blant annet slik at disse kan siteres på en effektiv måte. Det finnes i dag unike 
ID-er for både publikasjoner og for datasett, men forskernes identitet er ikke tydelig koblet til disse. 
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I første omgang skal man dekke behovet knyttet til unik identifisering av personer og organisatoriske 
enheter involvert i forskning og forskningsprosjekter. På lengre sikt er det ønskelig med unike 
identifikatorer for flere typer enheter. 

I tillegg til å etablere selve masterdatakildene må det sikres at det finnes en organisasjon som kan forvalte 
dem, og det må etableres prosesser for forvaltningen, først og fremst for å holde innholdet oppdatert. 
Forvaltningsprosessene utarbeidet i prosjektet kan være et utgangspunkt for etablering av felles rutiner for 
forvaltning av masterdata i høyere utdanning og forskning. Resultatene vil bli presentert for andre 
relevante prosjekter med dette for øye. 

2.2. Hvilke endringer skal prosjektet skape? 

Prosjektet vil bidra til følgende endringer:  

1. Informasjon kan gjenbrukes på tvers av forskningstjenester, slik at brukerne ikke må registrere 
samme informasjon i ulike systemer, og slik at man unngår manuelt arbeid i oversettelse mellom 
tjenestene. 

2. Unngå overlappende aktivitet, effektivisere produksjonen og forenkle bruken av data i forbindelse 
med informasjon, statistikk, evaluering og studier av forskning 

3. Unike ID-er og gode forvaltningsprosesser vil gi økt datakvalitet og konsistens i utvalgt 
forskningsadministrativ informasjon. 

4. Mer brukervennlige og kostnadseffektive løsninger. 
5. Tydelig avklart ansvar for masterdatakilder, med én kilde per informasjonselement. 
6. Økt endringsevne og potensielt økt innovasjonstakt med gjenbrukbare komponenter som enklere 

kan videreutvikles eller byttes. 
7. Økt samhandlingsevne gjennom felles begreper og datamodeller, mulighet for felles API-utforming, 

samt felles forvaltningsrutiner og -roller. 

3. FØRINGER FOR ET EVENTUELT PROSJEKT 

3.1. Sammenheng med andre prosjekter? 

Et prosjekt for etablering av autoritetsregistre for forskning vil ha koblinger til og gi nytteverdi for en rekke 
andre prosjekter: 

• Prosjektet Datadeling innen høyere utdanning og forskning  
• Prosjekt for deling av data i regi av Digitaliseringsdirektoratet 
• Prosjektet Muliggjørende plattform for høyere utdanning og forskning 
• Etableringen av Nasjonalt Vitenarkiv (NVA) 
• Videreutvikling av Cristin og integrasjonstjenestene rundt Cristin 
• Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) 
• Arbeid i BOTT med masterdata i de store BOTT-prosjektene 
• Arbeid med felles IAM-løsning for UH-sektoren og koblinger mot helsesektoren 
• Arbeidsgruppen/prosjektet for Kopling og koordinering av data om forskning («Koko-forsk»)  
• Tiltak for samordning av tjenester for lagring av forskningsdata 
• Tiltak for etablering av autoritetsregistre innen bibliotekstjenester  
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• Prosessen med innføring av nytt Folkeregister 
• En rekke lokale prosjekter for internkontroll for forskning og protokoll for lagring av 

personopplysninger 

Fra rapporten fra arbeidsgruppen for kopling og koordinering av data om forskning siterer vi:  
«Hvis flere aktører skal bidra, må de dele det samme helhetsperspektivet.» Tett dialog, erfaringsutveksling 
og samarbeid med deltagere fra de viktigste av disse arbeidene forutsettes. 

Videre er det viktig at autoritetsregistrene som etableres for forskning implementeres på en måte som ikke 
hindrer mer generiske løsninger på tvers av utdannings-, forsknings- og administrasjonsdomenet på et 
senere tidspunkt. 

3.2. Er direkte involvering av andre virksomheter aktuelt? 

Følgende virksomheter utenom Unit må delta aktivt for å kunne realisere prosjektet:  

• NSD, Forskningsrådet og NIFU (arbeid med organisasjonsregister). 
• Nasjonale tjenesteleverandører og institusjoner med lokale løsninger (må tilpasse sine tjenester til 

de nye nasjonale registrene). 

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

Det vil være behov for konsulentbistand for å gjennomføre den delen av konseptfasen som skal utvikle 
proof-of-concept for person-ID og prosjekt-ID. Det vil trolig også være behov for ekstern bistand i 
prosjektgjennomføringen. Dette vil bli tydeligere i konseptfasen. 

3.4. Politiske føringer og andre rammebetingelser 

I «Digital agenda for Norge»6 er en av målsetningene at innbyggerne skal levere informasjon til 
forvaltningen kun en gang. Difis «Rammeverk for informasjonsforvaltning»7 gir føringer, støtte og verktøy i 
arbeidet med realisering av «orden i eget hus»- og «kun én gang»-prinsippene. Rammeverket fremhever 
gjenbruk av data og tjenester som en hovedregel i forvaltningen og da er bruk av autoritative masterdata 
en forutsetning. Dette bekreftes også i de nasjonale arkitekturprinsipper og i arbeidet med nasjonale 
felleskomponenter. 

I «Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata» sier regjeringen i punkt 1.5 
under sammendraget at den vil be Unit «om å tilrettelegge for sitering av datasett og kreditering av 
dataarbeid gjennom utstedelse av permanente identifikatorer (DOI-nummer) og digital forsker-ID 

 
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/ 
7 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-
arkitektur/informasjonsforvaltning/rammeverk-informasjonsforvaltning 
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(ORCID)»8. Unit etablerte i 2017 et nasjonalt konsortium9 i ORCID, som har 90 medlemsinstitusjoner i 
dag og i 2016 inngikk Unit en avtale med DataCite for å tilby tjenester i Norge å kunne utstede DOI. 

«The International Standard Name Identifier» (ISNI, ISO 27729:201210) er en identifikator som unikt 
identifiserer en offentlig identitet som bidrar til innhold i for eksempel bøker, kringkastingsinnhold og 
nyhetsartikler. Identiteten består av 16 tall og kan presenteres i fire blokker.11  
Unit har bidratt til å etablere12 ISNI og leverer i dag systemløsning13 for å operasjonalisere bruken av ISNI i 
biblioteksystemkonsortiet. Nasjonalbiblioteket er Norsk medlem i "ISNI International Agency". 
 
Open Researcher and Contributor ID (ORCID14) identifiserer personer innen forskning og akademisk 
publisering. Ved å bruke ORCID istedenfor norsk personnummer, oppnår man også å kunne identifisere 
utenlandske forskere. ORCID-identifikatorer er en delmengde15 av ISNI og følger den internasjonale 
standarden ISO 27729:2012. I tillegg til å tildele unike ID-er til personene, har ORCID etablert profiler for 
alle ORCID-brukere. I profilen kan forskeren selv velge hvem som skal ha mulighet til å hente ut og 
oppdatere informasjon om dem via deres API-tjenester. Unit fikk i 2017 bevilgning fra KD til å inngå avtale 
med ORCID, for å tildele ID til alle forskere ved 100 norske institusjoner. 

Prinsippene fra «Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning» om å sette brukeren i 
sentrum, om utprøving og smidig utvikling, om å tilgjengeliggjøre data for gjenbruk og om å sikre kontroll 
på tilgang til data er spesielt relevante for en konseptfase på arbeid med autoritetsregistre for forskning. 

3.5. Virksomhetsarkitektur 

 «Norsk arkitekturrammeverk for samhandling»16 skal hjelpe offentlige virksomheter med å definere, 
designe, utvikle og forvalte digitale tjenester for utveksling av data i offentlig sektor. Rammeverket gir 
tilgang til en felles «verktøykasse» som inneholder prinsipper, begrepsdefinisjoner, modeller og 
retningslinjer for digital samhandling. Det skal bidra til økt interoperabilitet og samhandlingsevne i 
utviklingen av digitale løsninger. Rammeverkets arkitekturprinsipper for samhandling er spesielt relevante 
for et arbeid med autoritetsregistre for forskning.  

Det er også definert syv overordnede «IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor»17 som skal fungere som 
felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor. Prinsippene er ytterligere konkretisert for 

 
8 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-tilgjengeliggjoring-og-deling-av-
forskningsdata/id2582412/ 
9 https://orcid.org/members/001G000001UyNBzIAN-unit 
10 https://www.iso.org/standard/44292.html 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Name_Identifier 
12 ISNI ble etablert den 15. mars 2012, med utgangspunkt i VIAF ( 
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_International_Authority_File) der Unit har bidratt både finansielt og med data. 
13 Autoriteter blir vedlikeholdt i applikasjonen «Bare» og brukt i biblioteksystemet Alma. Unit leverer også API-tilgang 
til autoriteter til Nasjonalbiblioteket, de andre biblioteksystemleverandørene og andre tredjepart systemleverandører. 
14 ORCID ble etablert den 16. oktober 2012. https://en.wikipedia.org/wiki/ORCID 
15 ISNI har reservert området fra 0000-0001-5000-0007 til 0000-0003-5000-0001 for ORCID. Det er dermed legitimt for 
en person å ha to ISNI identiteter, gitt at den ene er en ORCID identitet. 
16 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-
arkitektur/arkitekturrammeverk-samhandling  
17 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper/it-
arkitekturprinsipper  
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universitets- og høgskolesektoren i «Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og 
høgskolesektoren»18.  Spesielt relevante for et arbeid med autoritetsregistre for forskning synes 
prinsippene om tilgjengelighet og interoperabilitet. 

«Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning» definerer strategiske valg der 
standardisering av administrative prosesser og støtteprosesser inngår. Masterdatakilder for forskning 
danner grunnlag for slik standardisert prosesstøtte på tvers av institusjonene, og prosjektets resultater vil 
dermed i seg selv være et bidrag til arkitekturarbeidet.  

4. ERFARINGER OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON 

Utredningen KD bestilte i 2018 om realisering av et nasjonalt vitenarkiv er særlig relevant for en 
konseptutredning av masterdatakilder for forskning. Sluttrapporten gjør blant annet rede for tiltaket som 
foreslås for å etablere nasjonale autoritetsregistre (masterdatakilder) for prosjekt, person og 
organisasjonsenhet. 

En masterdatakilde er et allment anerkjent register for en type enhet – innen et avgrenset område. Det 
prinsipielt viktige med en slik kilde er at alle registreringer får tildelt en ID og all videre bruk skjer ved å 
referere til denne Iden. Den registrerte enhet blir ikke brukt direkte. Det åpner for at registreringen kan 
vedlikeholdes i masterdatakilden, etter at den er tatt i bruk av ulike tredjeparter, uten at informasjonen må 
oppdateres løpende hos tredjepart. For eksempel bør all sitering av vitenskapelig publisert materiale bruke 
DOI (Digital Object Identifier), som igjen bruker ORCID for å identifisere forfattere. Da kan metadata om 
publikasjonen og skriveform og institusjonstilhørighet til forfattere bli korrigert, uten at siteringer i ulike 
tredjepartsløsninger blir skadelidende av at data får høyere kvalitet og validitet.  
Det kan argumenteres for at data som ligger i en masterdatakilde er informasjon, i henhold til DIKW-
pyramiden19, som gjennom kognitiv prosessering kan lede til kunnskap. 

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 
• Det etableres en utredningsgruppe bestående av en prosessleder og en fagansvarlig per register 
• Prosjektleder har ansvar for fremdrift gjennom utarbeidelsen av delleveranser, planlegger aktiviteter 

for gjennomføring av arbeidet og involverer bidragsytere etter behov. Prosjektleder har også ansvar for 
koordinering av arbeidet mellom de tre fagansvarlige og for å sikre at foreslåtte konsepter tilfredsstiller 
kravet om senere utvidelse til en mer generisk løsning som dekker behovene fra flere fagutvalg. 

• Fagansvarlig per masterdatakilde har ansvar for at det utarbeides alternative konsepter for realisering 
av registeret, for å gjennomføre vurderinger av de ulike alternativene og for at det gis en anbefaling på 

 
18 https://www.uninett.no/sites/default/files/webfm/arkitekturprinsipper%20UH%20V18.pdf  
19 https://en.wikipedia.org/wiki/DIKW_pyramid 
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valgt konsept. Fagansvarlig skal også delta aktivt i det felles arbeidet for å sikre at forslagene for de 
ulike kildene utgjør en helhet. 

• Prosjektleder og de fagansvarlige støtter seg på en gruppe av fagpersoner fra nasjonale 
tjenesteleverandører og brukerinstitusjoner. Denne gruppen bidrar med innspill og med kommentarer 
på utarbeidede forslag.  

 
5.2. Interessenter i konseptfasen 

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

 
Interessenter  Type involvering  
Fagutvalg for forskning Forankring, råd om strategiske veivalg. Her er både Unit, 

Forskningsrådet, NIFU, NSD og de største institusjonene 
representert. 

Fagutvalg for IMD Forankring, sikre at anbefalte løsninger gir rom for ønskede 
fremtidige utvidelser. 

Unit, Avdeling for 
forskningstjenester 

Sikre at valgte løsninger oppfyller behovene. Forankring av 
konsepter, gevinster og lønnsomhet.  

Unit, ved Avdeling for IT-utvikling Forankring av konsepter og tekniske løsningsforslag. Sikre at 
valgte konsepter kan generaliseres.  

Unit, ved Avdeling for strategi og 
styring  

Forankring av konsepter, gevinster og lønnsomhet. Sikre at 
valgte konsepter kan generaliseres. 

Unit som tjenesteleverandør 
(tjenester fra alle avdelinger) 

Er leverandør av registre for personer, prosjekter, 
organisasjonsenheter. Må sikre at valgt konsept oppfyller 
deres behov. 

NSD Leverer i dag tjeneste for organisasjonsregister. Må sikre at 
valgt konsept oppfyller deres behov. 

NIFU/Forskningsrådet Samarbeider i dag om tjeneste for organisasjonsregister og 
forskerpersonellregister. Må sikre at valgt konsept oppfyller 
deres behov. 

SSB Stor leverandør av data med tilknytning til de relevante 
masterdatakildene. 

Institusjoner med tjenester som er 
aktuelle brukere av kildene, 
inkludert Nasjonalbiblioteket 

Involvering i form av spesifisering av behov og kommentering 
på forslag. 

 
5.3. Resultater fra konseptfasen 

5.3.1. Prosjektforslag 

Det vil i konseptfasen utarbeides et prosjektforslag som beskriver hvorfor det er riktig å iverksette et 
prosjekt for å ivareta identifiserte behov, hvorfor det foreslåtte konseptet er valgt, forventede gevinster fra 
prosjektet, samt rammebetingelser og forslag til organisering og gjennomføring av prosjektet. 
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5.3.2. Faseplan for planleggingsfasen 

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

5.3.3. Andre leveranser 

For å avklare hvordan masterdatakilder/registre skal implementeres og benyttes, er det nødvendig med en 
gjennomgang av arkitekturen for integrasjonstjenestene. Denne arkitekturgjennomgangen vil være en egen 
leveranse i konseptfasen og vil være tett koordinert med prosjektet Muliggjørende plattform.  

Videre vil det i konseptfasen gjennomføres en utprøving eller såkalt proof-of-concept (PoC) av teknisk 
løsning for masterdatakilde for personer involvert i forskning og for forskningsprosjekter. Se nærmere 
beskrivelse i kapittel 5.5. 

 
5.4. Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Konseptfasen vil løpe fra tidligst 1. februar og 4 måneder, dvs til ca 1. juni 2020. Oppstartsdato er avhengig 
av når vi får på plass avtale med eksterne konsulenter. 

Arbeidet forventes i stor grad gjennomført med egne ressurser og ressurser fra relaterte prosjekter i de 
organisasjonene som involveres (primært Unit, NSD, NIFU og Forskningsrådet). Til arbeidet med utvikling av 
proof-of-concept-løsninger må det imidlertid leies inn eksterne konsulenter.  

Det beregnes ikke reiseaktivitet i noe stort omfang. Arbeidet kan i hovedsak gjennomføres som videomøter 
og via e-post. 

Forventet tidsbruk for de ulike involverte er angitt nedenfor: 
Rolle  Navn  Antatt ressursbruk  
Prosjekteier  Avdelingsdirektør for forskning 

eller for strategi og styring, Unit 
20 t fordelt på 4 styringsgruppemøter + dialog 
med prosessleder  

Deltagere 
styringsgruppe 

Leder Fagutvalg for forskning 
 
Leder for Fagutvalg for IMD 
 
2-3 ledere valgt fra NSD,  
NIFU, Forskningsrådet 

12 t fordelt på 4 styringsgruppemøter (2t + 1t 
forberedelse) 
 
 
 
 

Prosjektleder  Katrine Weisteen Bjerde, Unit 16 t/uke  
Fagansvarlig register 
for personer tilknyttet 
forskning 

Jan Erik Garshol, Unit 16t/uke 

Fagansvarlig register 
for prosjekter 

Hanne Vibekk eller den hun 
utpeker, Unit 

16 t/uke 

Fagansvarlig register 
for 
organisasjonsenheter 

Per Hovde, Unit 8-16 t/uke 
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Fagressurs arkitektur-
koordinering av roller 
og ansvar for 
datadeling 

Heidi Bergh-Hoff, Unit 8 t/uke 

Innleide konsulenter 2 stk 100%  
Fagressurs fra NSD Ørnulf Risnes?  
Fagressurs fra NIFU Hebe Gunnes/Gunnar Sivertsen? x t/u  
Fagressurs fra 
Forskningsrådet 

Jon Holm/Kari-Anne Kristensen? x t/u  

Fagressurs fra SSB Rune Gløersen? x t/u  
Fagressurs fra 
institusjon 1 .. n 

UiO, …,  x t/u  

Kontaktperson til 
overordnet prosjekt på 
Datadeling 

Annette Grande Furset, Unit  
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Basert på forventet tidsforbruk over angis følgende budsjett for konseptfasen: 

 

 Timer Timepris Total 
Prosesseier 20 1100 22 000 
SG 36 1100 39 600 
Prosessleder 192 1100 211 200 
Fagansvarlige 576 1100 633 600 
Innleide konsulenter 900 1300 1 500 000 
Reiser, møter   100 000 

   2 895 800 

 
5.5. Forslag til tilnærming – konsepter som bør vurderes 

1. Nullalternativet 

Fortsatt manuell oversetting mellom ulike lokale registre. Ingen forenkling for brukerne, ingen 
kostnadsbesparelser. 

2. Ett samlet register for alle tre typer informasjon 

Mulig løsning på lengre sikt, men sannsynligvis ikke klokt å gå så langt før hovedprosjektet 
Datadeling/masterdata har kommer lengre i sin prosess. 

3. Tre separate registre 

3.1 Personer involvert i forskning 

Det er allerede besluttet at ORCID skal brukes som unik ID for personer involvert i forskning. Begrunnelsen 
for dette er omtalt i bakgrunnskapitlet, samt i kapittel 3.4. Konseptfasen skal realisere en «proof of 
concept» som viser hvordan alle relevante tjenester (nasjonale og lokale) kan få tilgang til ORCID på alle 
autentiserte brukere gjennom såkalt «single sign-on», forutsatt at brukeren har gitt sitt samtykke til å dele 
denne informasjonen med den aktuelle tjenesten. Løsningen som er tenkt realisert bruker Feide til 
autentisering, men andre autentiseringsløsninger vil kunne benyttes på en tilsvarende måte. Etablering blir 
realisert i nær kobling til prosjekt Nasjonalt Vitenarkiv. 

NIFU forvalter i dag et forskerpersonellregister, og behovene knyttet til dette registeret må ivaretas på en 
god måte. 

3.2 Forskningsprosjekter 

Det finnes i dag en rekke ulike tjenester som samler informasjon om et utvalg forskningsprosjekter. 
Institusjonene har ulike løsninger for å holde oversikt over egne prosjekter, Forskningsrådet har oversikt 
over prosjekter de tildeler midler til, NSD har oversikt over prosjekter de har gitt personvernvurdering av 
eller lagret datasett for, osv. Cristin er den nasjonale tjenesten som har det bredeste mandatet for oversikt 
over forskningsprosjekter. I dag er ikke alle institusjoner som driver forskning brukere av Cristin, men KDs 
mål er at det på sikt skal bli situasjonen. Det foreslås derfor at et register og en tjeneste for tildeling av unik 
prosjekt-ID etableres knyttet til Cristin. Det er nødvendig at tjenesten kan benyttes også av institusjoner 
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som ikke bruker Cristin, og det er også aktuelt å utvide fra forskningsprosjekter til alle prosjekter som 
behandler personopplysninger. Det siste er relevant fordi flere av de tjenestene som håndterer 
forskningsprosjekter også håndterer prosjekter som ikke er forskningsprosjekter, men som behandler 
personopplysninger.  

3.3. Organisasjonsenheter involvert i forskning 

Dette er det området der det er størst usikkerhet rundt forslag til konsept. Både Unit, NSD og NIFU forvalter 
i dag organisasjonsregistre på flere nivåer, og behovene knyttet til alle disse må ivaretas. Både Unit, NIFU 
og NSD har løsninger som i teorien kan utvides til å dekke behovet, og som har ulike styrker og svakheter. 
Det samlede behovet må spesifiseres, og det må utredes nærmere hva som gir den korteste veien til målet.  

6. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 

 

 Sjekkpunkt Kommentar 

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

Ja, se kap 1 og 2.1 

2 Er tiltaket i henhold til digitaliseringsstrategien? Ja, se kap 1 

3 
Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et 
eventuelt prosjekt vil påvirke de berørte 
organisasjonene? 

Ja, se kap 2.2 

4 

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

For person- og prosjektregister er både 
arbeid med løsning og forankring kommet 
så langt at man kunne vurdert å kjøre det i 
linjen, mens for organisasjonsregister bør 
det helt klart gjennomføres et prosjekt. 
Også for å se helheten mellom de tre 
registrene og ivareta relasjonen til andre 
fagområder, mener vi det er klokt å 
definere det som et samlet prosjekt. 

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

Ja, se kap 3.4 og 3.5 

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

Ja, se kap 5.4 

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

Bekreftelse på bemanning og 
kostnadsestimater. Gjennomføres før 
Digitaliseringsstyremøtet. 

 


