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Prioriterte områder forskning 2019-2020
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• Åpen forskning
• Forenklet forskningsadministrasjon



Tiltak under fellespotten fra Digitaliseringsstyret i 2020 

3

Masterdata / autoritetsregistre
Plattform for integrasjon og gjenbruk

Forvaltning av 
forskningsdata

Oversikt over 
forskningsprosjekter og 

behandling av 
personopplysninger

Åpen 
forskning

Forenklet 
forsknings-
administrasjon



Forvaltning av forskningsdata

bytte navn til

Helhetlig forvaltning og FAIR forskningsdata?



Planlegging Data-
innsamling Bearbeiding Analyse Skriving Arkivering/ 

publisering Gjenbruk

Konseptfase – Hva har vi og hva trenger vi?

Identifisere hva som trengs i hvilke faser
• Nok tjenester, trenger samordning og veiledning?
• Behov for nye tjenester?

Lagring underveis
Deling med 
prosjektpartnere

Arkivering ved 
prosjektslutt
Gode metadata

Andres gjenbruk av 
dataene
Gode søketjenester

Datahåndterings-
plan
Verktøy



Mål for hovedprosjekt og delprosjekter
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Hovedprosjektet:
• Ivareta helhet og sammenhengende tjenestekjede
• Sikre at alle ledd bidrar til FAIR forskningsdata

Delprosjektene
• Bidra til hovedprosjektets mål
• Gode tjenester innen sitt avgrensede område



Oversikt over forskningsprosjekter og 
behandling av personopplysninger 



Behov og pågående tiltak fra (minst) to kanter

Person-
vern

GDPR: Bedre oversikt
over behandling av 
personopplysninger

Forskn.-
adm

Mer gjenbrukbar oversikt
over forskningsprosjekter

Støtte for intern 
godkjenningsprosess

Støtte til prosjektleder

God støtte til
prosjektleder gir både
oversikt og data av god 

kvalitet

Trengs tiltak både på
forbedring av sentrale

systemer og for 
samarbeid om lokale

tjenester



Tjenestekjeder

Cristin

REK

UiT

NSD

UiO

UiB

NTNU

Helse Vest

UiA?

OsloMet

Cristin

Fellestjenester

NFR

• Hvor oppstår
informasjon om et 
prosjekt først?

• Hvordan kan vi 
fange informasjonen
der og så
gjenbruke?

DFØ 
prosjekt-

modul
NIH


	Handlingsplan for forskningstjenester – Prioriterte prosjekter 2020
	Prioriterte områder forskning 2019-2020
	Tiltak under fellespotten fra Digitaliseringsstyret i 2020 
	Forvaltning av forskningsdata��bytte navn til ��Helhetlig forvaltning og FAIR forskningsdata? 
	Konseptfase – Hva har vi og hva trenger vi?
	Mål for hovedprosjekt og delprosjekter
	Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger 
	Behov og pågående tiltak fra (minst) to kanter
	       Tjenestekjeder 

