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Sikkerhet på konferansen

• Vær orientert om hvor nærmeste nødutgang befinner seg

• Hotellet har utplassert ekstra dispensere med Anti-Bac for å 
ivareta håndhygiene

• Oppfordrer til å avstå fra håndhilsning/nærkontakt



Informere



Bibliotek- og søkesystem

• Avtale med Ex Libris fra 2013/2014 – anbudsprosessen 
åpner (gjennom opsjoner) for at avtalen kan gjelde frem til 
2023/24.

• Innledningsvis avtalt ut 2021

• Benyttet 2019 for å få en oversikt over hva som finnes i 
markedet for biblioteksystem og leverandørsiden



Markedssøk 2019



Markedssøk 2019



Faktorer som må håndteres….

• Plan S/Coalition S

• Økende omfang på åpen tilgang til artikler – konsekvenser?

• Det stilles spørsmål ved behov for biblioteksystem i 
fremtiden

• Papirbasert finnes fortsatt – må håndteres

• Hva blir bibliotekets fremtidige funksjon?

• Hva er brukernes behov?



• The business of higher education, as it 
relates to libraries, is amid continued 
and drastic change.

• ...a fundamental re-orientation to the 
needs of the academic user, and 
similarly a fundamental re-architecture 
and re-configuring to meet the 
changing business requirements of 
institutions. 

• Library systems must be completely re-
architected to integrate effectively on a 
service and data layer with other 
systems that enable research, teaching, 
and learning.



Bibliotek- og søkesystem

• Avtale med Ex Libris fra 2013/2014 – anbudsprosessen åpner (gjennom 
opsjoner) for at avtalen kan gjelde frem til 2023/24.

• Innledningsvis avtalt ut 2021

• Benyttet 2019 for å få en oversikt over hva som finnes i markedet for 
biblioteksystem og leverandørsiden

• Åpen tilgang til vitenskapelige artikler (anslått til mer enn 75% OA i 2025) er en 
vesentlig endring som vil virke inn

• Avtalen med Ex Libris er nå forlenget ut 2023 ved å utløse opsjon

• Startet så vidt med et arbeid som skal lede frem til en forståelse for 
institusjonenes og brukernes fremtidige behov – deretter avklare hvilke(t) 
system/tjeneste(r) som kan levere på dette 



Digitaliseringsstyret

STRATEGISK STYRING

UHR-utvalg

UH-IT

FFA og
RHF-enes 
strategigr.

NSD AS 
UNINETT AS

Fagutvalg

TJENESTESTYRING

Tjenesteråd

ARBEIDSGRUPPER

Styring av fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Råd for helhetlig prioritering
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Foreslåtte tjenesteråd med tilhørende tjenester 
verifiseres nå

Studie-
administrasjon

Undervisning Forskning
Administrative 

tjenester
IMD

TJENESTESTYRING

Bibsys-
konsortiet

Leganto-
konsortiet

Cristin 
brukergruppe



Arbeidet med å etablere tjenesteråd er iverksatt, 
operative i løpet av 2020

Verfiserer
tjenesteråd og 

tjenester

Inviterer sektorene 
til å foreslå 
kandidater

Digitaliserings-
styret vedtar, og
1. møte i rådene

Planlegging 2021-2023

Mars April Mai Aug - Nov



Nasjonalt vitenarkiv

Fra Revidert Nasjonalbudsjett 2019
De tildelte midlene skal benyttes til å realisere det nasjonale vitenarkivet i 
tråd med anbefalingene i Units utredning (oppdatert med ev. ny informasjon). 
Overordnet målsetning i 2019 er å utvikle en minimumsversjon og igangsette 
en utprøving i løpet av første kvartal 2020 med noen utvalgte institusjoner og 
videreutvikling inntil vitenarkivet er ferdig.



Vitenarkiv – dagens landskap



Vitenarkiv – dagens landskap



Vitenarkiv – dagens landskap







Apr 2020 2020/21 2022

Minimumsversjon NVA
Utprøving NVA
Full versjon NVA

Felles informasjonsarkitektur ?
Planlegges Utføres



Fremtiden er 

Nasjonalt 

vitenarkiv +



Fremtiden er et felles datagrunnlag 

Nasjonalt 

vitenarkiv

Vil du vite mer om Cristin og NVA?

Nytt og nyttig om Cristin senere i dag
Mer om Nasjonalt vitenarkiv i morgen kl 1310



Bibsysstipendet 2020


