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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
 
Unit gjennomførte våren 2018 en kartlegging av fellestjenester, pågående prosjekter, behov og muligheter for 
nye tjenester. Kartleggingen avdekket mange fellestjenester på forskningsområdet, men viste også 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 og 
ID-er. Der samhandling ikke skjer er resultatet at brukerne må registrere samme informasjon flere ganger i 
ulike systemer.   
  
For å lette samhandling og gjenbruk av informasjon var en av 5 anbefalinger fra kartleggingen etablering 
av nasjonale masterdatakilder. 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. Gevinstene 
ved å etablere slike masterdatakilder kommer når et stort antall tjenester har tatt i bruk den samme kilden.  
  
Høsten 2018 gjennomførte Unit på bestilling fra Kunnskapsdepartement en utredning av hvordan et nasjonalt 
vitenarkiv (NVA) skal realiseres. Utredningens sluttrapport foreslo å etablere nasjonale autoritetsregistre 
(masterdatakilder) for prosjekt, person, organisasjonsenhet og søknad (om finansiering) og å gjøre data i disse 
tilgjengelig på tvers av tjenester. Rapporten peker på at tiltaket vil gi store gevinster ikke bare for NVA, men 
også i flere andre sammenhenger.  
 
Etter dette har planene blitt gradvis forfinet gjennom dialog med interessentene og gjennom diskusjoner i 
Fagutvalg for forskning og Fagutvalg for IMD. Konklusjonen er at både konsept og planer er klare til å starte 
realisering av masterdatakilder for forskning på områdene prosjekt og person og at det er viktig å få en 
minimumsversjon av disse på plass raskt, slik at både nasjonale og lokale tjenester kan starte å ta disse i bruk. 

2. PROSJEKTETS MÅL   
 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 
Virksomhetsmål 
- Ønsket fremtidig 

situasjon etter at 
gevinstene er realisert 
 

- Det er lagt til rette for mer 
samhandlende forskningstjenester 
med gjenbruk av informasjon  

- Institusjonene ser muligheten 
for å endre sine planer og ta 
de nye mastedatakildene i 
bruk. 

Effektmål 
- Hvilke konkrete 

endringer skal prosjektet 
føre til? 

- Både nasjonale og lokale tjenester 
har fått nye muligheter til å hente 
ut gevinster ved å etablere 
effektive tjenestekjeder og mer 
brukervennlige tjenester 

- Det er tatt et steg i retning av 
sammensmelting av Cristin og 
Nasjonalt vitenarkiv 

- Gevinstplaner for nasjonale og 
lokale prosjekter tar hensyn til 
nye muligheter for 
gevinstuttak. 

- Langsiktige effekter når 
tjenestene tar mulighetene i 
bruk vil være redusert 
ressursbruk på registrering av 
metadata, bedre datakvalitet i 
felles grunndata og redusert 
ressursbruk på sammenstilling 
av data (statistikk, analyser) på 
tvers av tjenester 

- Cristin og NVA har fått på 
plass et første trinn i felles 



Styringsdokument 

 

Basert på Difis mal for Styringsdokument, versjon 3.2 
5 

informasjonsmodell for de to 
tjenestene. 

Resultatmål / 
Prosjektprodukt 
- Hva skal prosjektet 

levere? 
- Hva er 

hovedproduktene? 
 

- Det er kjent i aktuelle miljøer at 
ORCID i personregisteret i BIBSYS 
autoritetsregister (BARE) er utpekt 
som nasjonal masterdatakilde for 
personer involvert i forskning 

- Tjeneste for forskere for å 
registrere sin (eksisterende eller 
nye) ORCID i masterdatakilden er 
implementert 

- Nasjonal masterdatakilde for 
forskningsprosjekter basert på 
Cristin prosjektregister 

- Tjenester for bruk av Cristin 
prosjektregister er oppgradert til 
tjenester for bruk av 
masterdatakilde for 
forskningsprosjekter 

- Beskrivelse av roller og rutiner for 
forvaltning av masterdatakilder 
for personer involvert i forskning 
og forskningsprosjekter er 
publisert  

- Forskere kan registrere sin 
unike forsker-ID (ORCID) eller 
skaffe seg en hvis de ikke 
allerede har. 

- Alle nasjonale tjenester det er 
naturlig å bruke tidlig i et 
forskningsprosjekt har lagt 
planer for å ta den nye 
masterdatakilden i bruk 

- Minst 5 andre nasjonale og 
lokale tjenester har lagt planer 
for å ta de nye 
masterdatakildene i bruk 

- Roller og rutiner for 
forvaltning av de nye 
metadatakildene er akseptert 
av alle involverte aktører 

 

3. BESKRIVELSE AV PROSJEKTPRODUKTET 
 

3.1. Beskrivelse av hovedproduktene 
 

Hovedprodukter 
 

Beskrivelse 
 

Personregister – 
Masterdatakilde for 
personer involvert i 
forskning 

Knyttet til personregisteret som i dag brukes av biblioteksystemet skal det 
utvikles tjenester som legger til rette for at forskere og andre personer involvert 
i forskning kan identifiseres entydig gjennom en internasjonalt unik person-ID.  

Prosjektregister – 
Masterdatakilde for 
forskningsprosjekter 

Det skal etableres et register over forskningsprosjekter med en nasjonalt unik 
ID. Registeret skal baseres på Cristin prosjektregister, men skal gjøres tilgjengelig 
for et bredere utvalg av institusjoner enn de som i dag bruker Cristin. 

Roller og rutiner for 
forvaltning av registrene 

For å sikre datakvaliteten i registrene skal det defineres roller og rutiner for 
forvaltning av innholdet i registrene. 

3.2. Produktnedbrytningsstruktur 
- Personregister - Masterdatakilde for personer involvert i forskning  
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o Selve registeret 

o Tjenester for bruk av registeret 

o Veiledning til tjenestene 

- Prosjektregister – Masterdatakilde for forskningsprosjekter 

o Selve registeret 

o Tjenester for bruk av registeret 

o Veiledning til tjenestene 

- Roller og rutiner for forvaltning av registrene 

3.3. Beskrivelse av produktene 
 

Dette prosjektet skal dekke behovet knyttet til unik identifisering av forskningsprosjekter og av personer 
involvert som forfattere av forskningspublikasjoner og som deltakere i forskningsprosjekter.  

 
3.3.1. Masterdatakilde for personer involvert i forskning  
Gjennom en internasjonalt unik person-ID skal det legges til rette for at forskere og andre personer involvert i 
forskning kan kobles entydig både til prosjekter de deltar i og resultater de publiserer. I Nasjonal strategi for 
tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata gir regjeringen Unit i oppgave å etablere bruk av ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID, se orcid.org) som digital forsker-ID. ORCID er en internasjonal ID for personer 
involvert i forskning og er støttet av blant andre de fleste forlag, EU og EUA.  

Masterdatakilde for personer involvert i forskning vil bli realisert ved bruk av Units autoritetsregister som er 
etablert tilknyttet biblioteksystemet. Her er det lagt til rette for at ORCID kan være en av flere IDer knyttet til 
en forfatter. En konseptuell utvidelse fra forfattere av publikasjoner til å også omfatte deltagere i 
forskningsprosjekter krever ingen endringer i selve registeret, kun at man tillater at et noe bredere utvalg av 
personer blir registrert. Det må også utvikles tjenester som enklest mulig lar forskerne registrere sin ORCID i 
registeret. Tilgang til registeret for å hente ut allerede registrerte ORCIDer skal organiseres på en slik måte at 
både nasjonale og lokale tjenester kan benytte seg av det.  

Prosjektet skal levere følgende: 

 Tjeneste som gir forskere mulighet til å registrere sin (eksisterende eller nye) ORCID i registeret via 
NVA eller Cristin 

 Tjeneste til bruk i nasjonale og lokale tjenester for å hente en forskers ORCID fra registeret 
 Veiledning for nasjonale og lokale tjenester for hvordan registeret kan tas i bruk 

 
3.3.2. Masterdatakilde for forskningsprosjekter  
 
Det skal etableres et nasjonalt register der hvert forskningsprosjekt tildeles en unik ID og der 
nøkkelinformasjon om prosjektet lagres sammen med denne IDen.  
 
Den klart største andelen av forskningen er i dag organisert som prosjekter. I de fleste tilfelle må man 
registrere informasjon knyttet til et prosjekt som ledd i flere ulike prosesser. Noen eksempler er:  
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 Intern behandling og rapportering  
 Søknad om finansiering  
 Søknad om etisk godkjenning etter helseforskningloven (REK)  
 Melding om behandling av personopplysninger (internt eller til NSD)  
 Registrering for lagring av forskningsdata  

I dag må prosjektledere registrere den samme informasjonen en rekke ganger. Et felles prosjektregister vil gi 
mulighet for at informasjonen kan registreres én gang tidligst mulig i prosjektforløpet og så gjenbrukes. 

De ulike aktørene bruker begrepet prosjekt ulikt. Det som hos finansiørene (Forskningsrådet, De regionale 
helseforetakene, m.fl.) kalles et prosjekt, er egentlig beskrivelse av finansiering til et prosjekt, og det som hos 
formelle godkjenningsinstanser kalles et prosjekt er egentlig beskrivelse av godkjenning som gis til et prosjekt. 
Det forskerne anser som sitt prosjekt kan ha flere finansieringstilskudd og flere godkjenninger. 

De ulike instansene har behov for mange av de samme opplysningene for å gjennomføre sine oppgaver. Man 
ber om tittel, ansvarlig institusjon, prosjektleder, andre deltagende institusjoner og personer, beskrivelse, osv. 
Selv om man legger noe ulik betydning i begrepet prosjekt hos de ulike instansene, vil det gi nytteverdi for 
forskeren å kunne gjenbruke disse dataene. Hovedmålet med masterdatakilden er altså ikke å avklare 
spørsmålet «Hva er et prosjekt?», men å gi forskeren mulighet til å gjenbruke opplysninger og spare tid. 

Prosjektet skal levere følgende: 

 Detaljert løsningsbeskrivelse for registeret 
 Et register der forskningsprosjekter identifiseres med en nasjonalt unik ID. Registeret skal baseres på 

Cristin prosjektregister. 
 Oppgradering av dagens tjenester for bruk av Cristin prosjektregister til tjenester uavhengig av Cristin 

for bruk av masterdatakilde for forskningsprosjekter 
 Veiledning for nasjonale og lokale tjenester for hvordan masterdatakilde for forskningsprosjekter kan 

tas i bruk 
 
3.3.3. Forvaltning av registrene  
For at datakvaliteten skal opprettholdes, må det defineres roller og rutiner for hvem som har tillatelse til å 
oppdatere informasjonen i registrene og hvordan dette skal skje, og det må sikres at tilgangsstyring til bruk og 
oppdatering av informasjon i registrene følger disse. 

Prosjektet skal levere beskrivelse av roller og ansvar i forvaltningen av registrene og etablere rutiner for 
hvordan forvaltningen skal gjennomføres.   

 

4. INTERESSENTER  
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4.1. Interessentoversikt 
 

Organisasjon/ 
Enhet/Gruppe 

Navn og linjerolle Hovedkategori 
(type interessent) 

Tilknytning/ 
relasjon til prosjektet 

Forventning og holdning 
til prosjektet 

Interesse og vilje/ 
evne til samarbeid 

Innflytelse og makt/ 
vilje til påvirkning 

Forskere  Andre 
interessenter 
(Bruker av de 
tjenestene som er 
primærbrukerne 
av masterdata-
kildene) 

Primær målgruppe for 
gevinster på sikt.  

Blir berørt når 
tjenester tar 
registrene i bruk.  

I all hovedsak positiv. 
Forventning om 
forenkling av 
administrative 
oppgaver. 

Middels. Interessert, 
men travle. 

Kan påvirke egen ledelse 

Forskningsledere  Virksomhetsledel
se 

Blir berørt når 
tjenester tar 
registrene i bruk.  

Gi innspill til 
arbeidsprosesser som 
ønskes forenklet. 

I all hovedsak positiv. 
Forventning om 
forenkling av 
administrative 
oppgaver. 

Høy Høy 

Forskningsrådet Tove Karin Stølen, 
Prosjekteier nytt 
saksbehandlings-
system 

Kari-Anne 
Kristensen, 
Tjenesteeier 
datavarehus 

Bruker Deltar i 
referansegruppe 

Får muligheter gjennom 
etablering av registrene  

Opptatt av at 
Forskningsrådet må få 
dekket sine behov 

 

Middels til høy Høy 

NSD  Marianne 
Myhren, 
Tjenesteeier 
datalagring og 
personvern 

Bruker Deltar i styringsgruppe 
og referansegruppe 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive til 
prosjektet. 

Høy Høy 



Styringsdokument 

 

Basert på Difis mal for Styringsdokument, versjon 3.2 
9 

Direktoratet for e-
helse 

Marianne 
Braaten, 
Programleder 
Helsedataprogra
mmet 

Bruker Deltar i 
referansegruppe 

Positive til samarbeid Høy Høy 

Helse Bergen Reidar 
Thorstensen,  
Ass. seksjonsleder 
forsking og 
innovasjon 

Bruker Leverandør av 
fellestjenester til 
sykehusene. Deltar i 
referansegruppe og 
styringsgruppe 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive til 
prosjektet 

Høy Middels 

Sigma2 Gunnar Bøe, 
Direktør 

Bruker Deltar i 
referansegruppe 

Får muligheter gjennom 
etablering av registrene. 
Antagelig positiv, men 
må avklares. Hans Eide 
har vært involvert i 
planleggingen. 

Høy Middels 

UiO Lars Oftedal, Gard 
Thomassen, 
Tjenesteeier TSD, 
Forskpro, ++ 

Bruker Deltar i 
referansegruppe og 
styringsgruppe 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive til 
prosjektet. 

Høy Høy 

UiB Tore Burheim, 
Tjenesteeier 
SAFE, RETTE, ++ 

Bruker Får muligheter 
gjennom etablering av 
registrene 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive til 
prosjektet. 

Høy Høy 

Unit Frode Arntsen, 
Tjenesteeier for 
Cristin, Brage, 
Nasjonalt 
vitenarkiv mm 

Bruker, 
Leverandør 

Får muligheter 
gjennom etablering av 
registrene 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive til 
prosjektet. 

Høy Høy 

Andre institusjoner 
og 

Tilsvarende Bruker     
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tjenesteansvarlige 

Fagutvalg for 
forskning 

Johanne Raade, 
leder 

Alle medlemmer 

Premissgiver Avhengige av at 
prosjektet 
gjennomføres for å 
komme videre med 
andre prosjekter 

Det høyest prioriterte 
prosjektet for utvalget 

Høy Høy 

Fagutvalg for IMD Tore Burheim, 
leder 

Alle medlemmer 

Premissgiver Ser at institusjonene 
er avhengige av at 
prosjektet 
gjennomføres for å 
kunne høste gevinster 
gjennom andre 
prosjekter 

Forventer stor 
nytteverdi. Positive 

Høy Høy 

NIFU Hebe Gunnes, 
Ansvarlig for 
forskerpersonell-
register 

Bruker Vil bli påvirket av 
innføring av ny 
masterdatakilde for 
personer i forskning 

Positiv, men opptatt av 
at deres behov ivaretas 

Middels Middels 

SSB Rune Gløersen, 
Seksjonssjef 
Virksomhets- og 
IT-arkitektur 

Bruker Får muligheter 
gjennom etablering av 
registrene 

Positiv Høy Middels 

Nasjonal-
biblioteket 

Jonny Edvardsen, 
Avdelingsdirektør 
Tilvekst og 
kunnskapsorganis
ering 

Bruker Bruker av 
autoritetsregister for 
for personer. Tror ikke 
de blir negativt berørt 
på noen måte. 

Positiv Middels Middels 
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4.2. Kommunikasjonsstrategi 
 

Interessent (navn) Mål med kommunikasjonen Budskap Kommunikasjonsform Når? / Ved milepæl? Ansvarlig 
Forskere Gi informasjon, få innspill Informasjon om 

gevinstpotensial når 
masterdatakilder tas i bruk. 
Forespørsel om innspill. 

Via institusjonene, via 
kontakter, unit.no, 
forskning.no 

Løpende Prosjektleder 

Forskningsledere Skape engasjement, få 
innspill 

Informasjon om 
gevinstpotensial når 
masterdatakilder tas i bruk. 
Forespørsel om innspill. 

Brev Ved oppstart og ved 
prosjektslutt 

Prosjektleder 

Tjenesteeiere og 
tjenesteansvarlige for 
aktuelle brukertjenester 

Skape engasjement, få 
innspill 

Informasjon om 
gevinstpotensial når 
masterdatakilder tas i bruk. 
Forespørsel om innspill og 
deltagelse. 

E-post til liste av 
kontaktpersoner 

Før oppstart 
(gjennomført) 
Når 
implementeringsplan 
er klar 
Ved prosjektslutt  

Prosjektleder 
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5. RAMMEBETINGELSER 
 

5.1. Føringer for prosjektet 
I «Digital agenda for Norge» er en av målsetningene at innbyggerne skal levere informasjon til forvaltningen 
kun en gang. Difis «Rammeverk for informasjonsforvaltning» 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 (ORCID)». Unit etablerte 
i 2017 et nasjonalt konsortium 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.  

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) identifiserer personer innen forskning og akademisk 
publisering. Ved å bruke ORCID istedenfor norsk personnummer, oppnår man også å kunne identifisere 
utenlandske forskere. 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 arbeidet med masterdatakilder for forskning.  

«Norsk arkitekturrammeverk for samhandling» 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.   

Digitaliseringsdirektoratets overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor fra 2020 gir føringer for 
digitalisering av offentlig sektor, og skal bidra til økt samhandlingsevne på tvers av virksomheter og 
sektorer. De gir i tillegg bedre brukerorienterte tjenester med reduserte kostnader. Spesielt relevante for et 
arbeid med masterdatakilder for forskning synes prinsipp 4: Del og gjenbruk data. 

I «Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023» sies det: Nasjonalbiblioteket skal i samarbeid med Unit bidra til at 
Felles autoritetsregister blir implementert i de ulike biblioteksystemene i Norge, og utvides til å inkludere flere 
autoritetstyper.  

 
5.2. Prosjektets avgrensninger 
Prosjektet skal ikke legge den langsiktige arkitekturen for forvaltning av masterdatakilder i forskning. Dette 
arbeidet skal gjøres som del av det overordnede Datadelingsprosjektet, og forskningen vil rette seg etter 
eventuelle føringer som kommer herfra. 

Prosjektet skal utarbeide rutiner for forvaltning av registrene, men skal ikke gjennomføre opplæring i bruk av 
disse. 
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5.3. Rettslige reguleringer  
Arbeidet skal følge personvernlovgivningen og retningslinjer for informasjonssikkerhet. 

 
5.4. Prinsipielle spørsmål 
Vi ser ikke at prosjektet reiser noen slike. 

6. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 
 

6.1. Prosjektorganisering 
 
 

 
 
 
6.2. Rollebeskrivelser 
Prosjektstyre 

Rolle 
 

Navn 
 

Tittel 

Prosjekteier Frode Arntsen Avdelingsdirektør 
Forskningstjenester, Unit 

Seniorbruker Marianne Myhren Avdelingsdirektør 
Forskningsdata og 
personverntjenester, NSD 

Seniorbruker Lars Oftedal (ikke bekreftet) IT-direktør, UiO 

Seniorbruker Kari-Anne Kristensen (ikke bekreftet)  Spesialrådgiver, 
Forskningsrådet 

Prosjektstyre 
(Leder: Frode 

Arntsen)

Prosjektgruppe 
(Leder: Katrine 

Weisteen Bjerde)

Referansegruppe
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Seniorbruker Reidar Thorstensen Ass. seksjonsleder forskning og 
innovasjon, Helse Bergen 

Seniorleverandør Lars Hatlehol Avdelingsdirektør IT-utvikling, 
Unit 

 

Prosjektleder 

Navn 
 

Relevant erfaring, kompetanse og eventuell sertifisering 
 

Katrine Weisteen Bjerde 25 års erfaring som prosjektleder og prosjekteier for IT- og 
organisasjonsutviklingsprosjekter 

 

Prosjektgruppe - Øvrige prosjektroller og bemanning 

Rolle Navn 
Produkteier personregister Jan Erik Garshol 

Produkteier prosjektregister Hanne Vibekk 

Arkitekt Daniel Sachse 

Koordinering Datadelingsprosjektet Per Hovde 

Koordinering overordnet arkitektur Heidi Berg-Hoff 

Utvikler NN (ikke besluttet ennå) 

Utvikler NN (ikke besluttet ennå) 

 
Referansegruppe - Behov for annen støtte og kompetanse utenfor prosjektgruppen 

Behov / kompetanse Navn 
Kunnskap om NSDs tjenester som aktuell 
pilotbruker 

Ørnulf Risnes 

Kunnskap om UiOs tjenester som aktuell 
pilotbruker 

Gard Thomassen, Ingvild Sollund 

Kunnskap om UiBs tjenester som aktuell 
pilotbruker 

Elisabeth Sellevold Løkkebø 

Kunnskap om Forskningsrådets tjenester som 
aktuell pilotbruker 

Kari-Anne Kristensen + Prosjektleder nytt 
saksbehandlingssystem? 

Kunnskap om Sigma2 sine tjenester som aktuell 
pilotbruker 

Hans Eide eller annen person fra Sigma2 

Kunnskap om Helse Bergen sine tjenester som 
aktuell pilotbruker 

Bernt Olav Økland  

Kunnskap om Helseanalyseportalen Marianne Braaten eller den hun oppnevner 

Kunnskap om SSBs tjenester Rune Gløersen 

Rådgiving på IT-arkitektur?  
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De nevnte institusjonene har ønske om å kunne bruke informasjon fra og/eller avlevere informasjon til 
masterdatakildene. En forutsetning for å være med som pilotbruker er at de har mulighet til å sette av tid til 
dialog og testing.  

7. STRATEGI FOR GJENNOMFØRING 
 Konkurransestrategi 

Bruk av rammeavtaler fra Unit. Ingen nye avtaler nødvendig. 

 Utviklingsstrategi/valg av metode 
Smidig utvikling 

 Strategi for implementering og overføring til linjen 
Tett involvering av interessenter i prosjektperioden. De samme personene vil i hovedsak ha ansvar for utvikling 
og forvaltning. Det skal gis god informasjon til pilotbrukere og andre potensielle brukere om gevinstmuligheter 
ved å ta i bruk registrene. 

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER  
 
Avhengigheter   Kort beskrivelse av 

avhengighet 
Prosjekteier/ 
systemeier  

Håndtering av 
avhengighet  

Datadeling Avstemme 
dataforvaltningsrutiner 

Avstemme felles datmodell 
for høyere utdanning og 
forskning 

Avstemme grensesnitt til 
register med rammeverk for 
datadeling og integrasjon 

Sigurd Eriksson Har planlagt jevnlig 
kontakt med 
prosjektleder og 
gjensidig deltagelse i 
hverandres 
aktiviteter 

UH-IAM Avstemme eventuell bruk av 
registrene som kilde for 
tilgangsstyring 

Ønske om å kunne benytte 
felles IAM i tilgangsstyring til 
masterdata for forskning 

Hildegunn Vada / 
Sigurd Eriksson 

Møtes så snart 
prosjektet er startet 
opp 

BOTT-ØL Avklare relasjon mellom  data 
om forskningsprosjekt i 
masterdatakilde for forskning 
og prosjekt i BOTT-ØL 

 

Jan-Petter Abelsen Møtes så snart 
prosjektet er startet 
opp 

Cristin 2 Sikre at endringer i teknisk 
løsning for prosjektregisteret 
bringer Cristin og NVA 
nærmere felles 
informasjonsmodell  men 
samtidig ikke skaper 

Katrine Weisteen 
Bjerde  

Har bygget opp 
prosjektgruppen med 
tanke på å sikre tett 
samarbeid 
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merarbeid på kort sikt. 

Nasjonalt vitenarkiv Sikre at endringer i teknisk 
løsning for prosjektregisteret 
bringer Cristin og NVA 
nærmere felles 
informasjonsmodell  men 
samtidig ikke skaper 
merarbeid på kort sikt. 

Frode Arntsen Har bygget opp 
prosjektgruppen med 
tanke på å sikre tett 
samarbeid 

Videreutvikling av 
biblioteksystemet 

Også biblioteksystemet 
bruker personregisteret. Det 
er avklart at prosjektets 
planer ikke skaper problemer 
for dagens biblioteksystem, 
men kontakten må 
opprettholdes. 

Frode Arntsen Jevnlig dialog mellom  
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9. PROSJEKTPLAN 
 
 
9.1. Faser og leveranser 
 
Prosjektregister - Masterdatakilde for forskningsprosjekter 
 
Milepæler Tid Leveranser Beskrivelse 
Når brukerbehov er 
ferdig beskrevet 

1.4. Detaljert tjenestedesign 
Detaljert innhold i registeret 

Beskrive brukerbehov i MVP og hva som kan gjøres senere 
Identifisere pilotbrukere 

Når valg for detaljert 
teknisk løsning er gjort 

1.5. Detaljert løsningsbeskrivelse Arkitekturvalg 

Klart for test 1.7. Testversjon av tjenester for bruk av og 
registering i registeret 

 

Klart for 
produksjonssetting 

1.10. Tjenester for bruk av og registering i 
registeret 

 

 

Prosjektregister - Masterdatakilde for personer 

Milepæler Tid Leveranser Beskrivelse 
Når brukerbehov er 
ferdig beskrevet 

1.3. Detaljert tjenestedesign 
 

Beskrive brukerbehov i MVP og hva som kan gjøres senere. 
Identifisere pilotbrukere 

Når valg for detaljert 
teknisk løsning er gjort 

1.4. Detaljert løsningsbeskrivelse Arkitekturvalg 

Klart for test 1.7. Testversjon av tjenester for bruk av og 
registering i registeret 

 

Klart for 
produksjonssetting 

1.10. Tjenester for bruk av og registering i 
registeret 
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Roller og rutiner for forvaltning  

Milepæler Tid Leveranser Beskrivelse 
Kartlegging av 
forventninger hos Unit 
som registerforvalter og 
hos potensielle brukere 

1.4. Rapport om forventninger og eventuelle 
gap 

 

Utkast til 
forvaltningsrutiner klart 

1.7. Forslag til roller og rutiner for forvaltning  

Forvaltningsrutiner 
godkjent 

1.10. Godkjente rollebeskrivelser og rutiner for 
forvaltning av registrene 
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9.2. Periodisert budsjett 
 
 

  2020 

 Sum  2 3 4 5 6 7 8 9    

Prosjektgruppen   0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  0,1 0,1    

Konsulenter    0,4 0,4 0,4 0,4  0,2 0,1    

Reiser, møter, mm    0,1          

Totalprosjekt   0,1 0,7 0,6 0,5 0,5  0,3 0,2    

 
Alle tall i mill. NOK, avrundet til én desimal 



Styringsdokument 

 

Basert på Difis mal for Styringsdokument, versjon 3.2 
20 

9.3. Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter 
 

 NVA – Både utredning og implementering av minimumsversjon 
Beskrivelse av gevinster ved og bruk av masterdata/autoritetsregistre 

 Cristin 2 og tilpasning til GDPR for Cristin API 
Erfaring med GDPR i samband med API-tjenester 

 Utredning Datadeling 
Bygge på prinsipper herfra om metoder for deling av data 

 Prosjekter som har gjort bruk av Cristin API:  
Prosjektrapportering til Forskningsrådet, NORDi-prosjektet i NSD, Integrasjon med REK-portalen, TSD 
og Forskpro (UiO), RETTE (UiB), eSøknad/eRapport/eProtokoll (Helse Vest) m.fl.  

 

9.4. Forutsetninger som er lagt til grunn 
Prosjektet er avhengig av at personer med riktig kompetanse ikke flyttes til andre oppgaver.  
 

9.5. Vurdering av prosjektets usikkerheter 
 
a) Trusler 

Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak 
iverksettes 

Tiltak som vil redusere hendelsens 
sannsynlighet og/eller konsekvens 

Uventede utfordringer med 
planlagt teknisk løsning 

Forsinkelser  Hente inn gode rådgivere i oppstarten 
av prosjektet 

Føringer fra 
Datadelingsprosjektet som 
går på tvers av planene i 
prosjektet 

Forsinkelser Fortsatt tett kontakt med 
Datadelingsprosjektet 

Fremlegge detaljerte planer for 
godkjenning av Datadelingsprosjektet 

Nyoppstått uenighet mellom 
interessentene om valgt 
løsning 

Forsinkelser og eventuell stans i 
prosjektet 

Fortsatt jevnlig kontakt med 
interessentene for å sikre at de har 
forstått og støtter valg som gjøres 

 
b) Muligheter 

Mulig hendelse Virkning hvis hendelsen inntreffer Stimulerende tiltak 

Støtte fra nye interessenter Større gevinster på sikt Informasjon til en bredere gruppe av 
institusjoner og mulige 
samarbeidspartnere 

 

9.6. Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer 
 

 Prosjektleder skal avgi rapport til styringsgruppen ved følgende milepæler: 
o Når detaljert plan for implementering foreligger og skal godkjennes 
o Når personregister er klart til bruk 
o Når prosjektregister er klart til bruk 
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o Når forslag til roller og rutiner for forvaltning er klart til godkjenning 
o Ved prosjektavslutning 

 Rapportene skal sendes i kopi til Fagutvalg for forskning og Fagutvalg for IMD 

10. TOLERANSER 
 

Toleranse 
 

Tillatt avvik i positiv og negativ retning 
 

Tid 1 måned 

Kostnad 100.000 

Omfang Fleksibelt, så lenge toleransene for tid og kostnad overholdes 

Kvalitet  

Usikkerhet  

Gevinster  
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11. VEDLEGG 
 

Konsepter som har vært vurdert 
 Nullalternativet – Videreføre status quo 

Sterkt press fra institusjonene for å kunne hente ut gevinster av redusert registreringsarbeid så 
raskt som mulig. Man ser at det ikke er så alt for mye som skal til for å kunne hente ut de 
første gevinstene. Nullalternativet anses derfor som uaktuelt. 

 Ett felles register for masterdatakilder 
Blir mer omfattende enn nødvendig i første omgang og vil forsinke gevinster innen 
forskningsområdet. Det er også risiko for at man ville gjøre arbeid som må gjøres på nytt når 
Datadelingsprosjektet har trukket sine konklusjoner. 

 Plassering av prosjektregister andre steder enn i tilknytning til Cristin 
Det registreres i dag informasjon knyttet til forskningsprosjekter en rekke steder. Noen 
eksempler er i Forskningsrådet, hos REK, hos NSD, Uninett Sigma 2, i Cristin og i flere av 
institusjonene. Det er imidlertid kun i Cristin alle typer forskningsprosjekter registreres. De 
andre registrene begrenses på ulike måter; Forskningsrådet ved at de kun registrerer 
prosjekter de selv finansierer, NSD ved at de kun registrerer prosjekter der de er involvert som 
personvernrådgiver eller lagring av data, REK ved at de kun behandler prosjekter som faller inn 
under helseforskningsloven osv. Det har derfor vært lett å få enighet om at et nasjonalt 
register over forskningsprosjekter bør ta utgangspunkt i Cristins prosjektregister. På sikt er det 
KDs intensjon at all norsk forskning skal registreres i Cristin, men foreløpig er ikke alle 
forskningsinstitusjonene inkludert, og næringslivsorganisasjoner er kun med dersom de 
samarbeider med en av de institusjonene som i dag bruker Cristin. Tilgangen til registeret må 
derfor utvides i forhold til hvem som pr i dag har mulighet til å registrere et prosjekt i Cristin, 
og tjenester for bruk av registeret må gjøres uavhengig av bruk av Cristin. 

 

 


