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Masterdatakilder for forskning 

Bakgrunn 
Tiltaket “Autoritative IDer til bruk i forskningstjenester” ble i mars 2019 prioritert av fagutvalg 
for forskning som det viktigste av foreslåtte tiltak innen forskningstjenester, og det ble i juli 
2019 skrevet et forslag til mandat for konseptfasen for et planlagt prosjekt. Det ble imidlertid 
besluttet at tiltaket skulle legges som del av arbeidet med datadeling under fagutvalg for IMD. 
I løpet av høsten har tiltaket igjen blitt skilt ut som et selvstendig prosjekt, men med klar 
binding/koordinering til datadelingsprosjektet. I Digitaliseringsstyrets møte 20. november 2019 
ble prosjektet fremmet som ett av tiltakene som skal prioriteres i 2020, og revidert mandat for 
konseptfasen vil bli fremmet for godkjenning i Digitaliseringsstyrets møte 30. januar.   
 
Det foreliggende mandatet er utarbeidet i samarbeid mellom Unit, NSD, Forskningsrådet og 
Uninett Sigma2. Det har også vært forelagt et utvalg representanter fra de større 
forskningsinstitusjonene. I Unit har representanter for datadelings- og arkitekturarbeid 
kommentert forslaget.  
 
Vurdering 
Årsaken til at prosjektet fremmes før datadelingsprosjektet har kommet langt nok til å legge 
føringer, er at flere av de andre prosjektene under forskningsområdet er helt avhengige av at 
en første versjon av sentrale masterdatakilder kommer på plass. Dette gjelder både pågående 
prosjekter (for eksempel Nasjonalt vitenarkiv og integrasjon mellom REK-portalen og Cristin) 
og prosjekter som planlegges fremmet for godkjenning i Digitaliseringsstyrets møte i april. 
Etablering av masterdatakilder vil i betydelig grad lette arbeidet med gjenbruk av informasjon 
mellom ulike nasjonale tjenester og mellom nasjonale og lokale tjenester, noe som vi gi både 
redusert ressursbruk og forbedret datakvalitet.  
 
For å øke sannsynligheten for at vi velger løsninger som stemmer overens med de føringene 
som kommer i datadelingsprosjektet har vi holdt løpende kontakt med Annette Grande Furset 
og Heidi Bergh-Hoff, denne kontakten vil bli videreført. Skulle det vise seg nødvendig, 
forplikter også prosjektet seg til å endre løsningene når datadelingsprosjektet har kommet 
lengre i sitt arbeid.  
 
Masterdatakildene som prioriteres i første omgang er forskningsprosjekter, personer involvert 
i forskning og organisatoriske enheter disse personene og prosjektene er tilknyttet. Andre 
masterdatakilder det også er ønskelig å få på plass er blant annet komplett register over 
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publiseringskanaler for norsk forskning (basert på NSDs kanalregister), godkjenninger knyttet 
til forskningsprosjekter (i første rekke REK-godkjenning) og finansiering av forskningsprosjekter 
(i første rekke fra Forskningsrådet og regionale helseforetak).  
 
Vi ønsker fagutvalgets innspill til arbeidet, med bakgrunn i dokumentasjonen som foreligger. 
Innspillene vil bli diskutert i arbeidsgruppen og innarbeidet der det er hensiktsmessig før 
oversendelse til Digitaliseringsstyret.  
 
Forslag til vedtak 
Innspill fra drøftingen i fagutvalg for IMD tas med i ferdigstilling av mandat for konseptfasen.  
 


