
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i 
høyere utdanning og forskning 

Fagutvalg for forskning 

 

   
 

UTKAST: Referat fra møte i Fagutvalg for forskning 
Møte 5/2019 
Dato 16.12.2019 
Tid Kl. 10:00-16:00 
Sted Park Inn by Radisson, Gardermoen 
Medlemmer   
Til stede Johanne Raade (UiT) Leder Vigdis Kvalheim (NSD) 
 Frode Georgsen (Forskningsrådet) Torbjørn Svensen (NTNU) 
 Kristin Bjordal (OUS) Henrik Næss (Direktoratet for e-helse)  
 Gunnar Bøe (Sigma2)  Siri Sæther (NINA) 
 Tanja Storsul (ISF) Ragnar Lie (UHR) 
 Tor Ingebrigtsen (UNN) Katrine Weisteen Bjerde (Unit) 
   
Ikke til stede Per Martin Norheim-Martinsen 

(OsloMet) 
Robert Bjerknes (UiB) 

 Reidar Thorstensen (Helse Bergen)  Gro Anita Fonnes Flaten (HVL) 
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 Nina Karlstrøm Tina Lingjærde 

 
Merknader: 

 

Sak  Tid  Tema  Sakstype  
40-19  10.00  GODKJENNING AV DAGSORDEN  B  
41-19  10.10  GODKJENNING AV REFERAT  B  
42-19  10.15  REFERAT FRA MØTE I DIGITALISERINGSSTYRET OG PLAN FRAM MOT NESTE  O  
43-19  10.25  PROSJEKT NASJONALT VITENARKIV  O  
44-19  10.45  ARBEIDET MED ÅPEN TILGANG – PÅGÅENDE FORHANDLINGER MM  D  
45-19  11.05  VIDERE PLANER FOR BIBLIOTEKSYSTEM  O  
46-19  11.15  MODELL FOR TJENESTESTYRING - PRESENTASJON    
  11.30  LUNSJ    
  12.30  MODELL FOR TJENESTESTYRING - DISKUSJON  D  
47-19  13.00  BRUK AV MIDLER FRA FELLESPOTTEN I 2020 –   

SAMMENHENG MELLOM FORESLÅTTE PROSJEKTER INNEN FORSKNINGSTJENESTER  
B  

48-19  13.15  MASTERDATAKILDER (TIDLIGERE AUTORITETSREGISTRE) FOR FORSKNING  B  
49-19  13.30  MULIGGJØRENDE PLATTFORM FOR FORSKNINGSTJENESTER –   

OMLEGGING AV CRISTIN TIL MULIGGJØRENDE PLATTFORM  
B  

50-19  14.00  HELHETLIG FORVALTNING OG FAIR FORSKNINGSDATA  B  
51-19  14.30  OVERSIKT OVER FORSKNINGSPROSJEKTER OG BEHANDLING AV 

PERSONOPPLYSNINGER  
B  

52-19  15.00  VIDERE PORTEFØLJESTYRING - INNSPILL FRA INSTITUSJONENE   D  
53-19  15.20  DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2020  O  
54-19  15.40  STATUS FOR TILTAK PÅ TILTAKSLISTEN  O  
55-19  15.45  MØTEDATOER I 2020   B  
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40/19 GODKJENNING AV DAGSORDEN  B 
 Leder ønsket velkommen til to nye deltakere i fagutvalget: 

• Tanja Storsul fra Institutt for samfunnsforskning (IFS) erstatter Sveinung 
Skule som en av representantene fra forskningsinstituttene 

• Gard Thomassen erstatter Lex Nederbragt som deltager fra UiO, men er 
ikke tilstede i dag 

 
Til agendaen: 

• Sak 52 må utsettes, da det ikke har vært ressurser tilgjengelig til å 
bearbeide de innkomne forslagene. Sekretariatet har fått tilgang på noe 
mer kapasitet fra nyttår.  

• En sak meldt under eventuelt: Revisjon av handlingsplan 
 
Det ble kommentert at det er mange saker på agendaen. Det er ønskelig å ha færre 
saker og mer tid til å gå i dybden. Utvalgets leder har diskutert det samme med 
Unit, og alle er enige om denne intensjonen. 
 

 

 Vedtak: 
Innkallingen og dagsorden godkjennes med utsettelse av sak 52 og tillegg av en sak 
under eventuelt. 
 

 

41/19 GODKJENNING AV REFERAT  B 
 Referat fra møtet er offentliggjort på unit.no.  
 Vedtak: 

Fagutvalget godkjenner referatet fra møte 4, 25.10.2019. 
 

 

42/19 REFERAT FRA MØTE I DIGITALISERINGSSTYRET OG PLAN FRAM MOT NESTE  O 
  

Samstyringsmodellen og tjenestestyringsmodellen ser ut til å være viktige saker. 
Flere deltagere opplever å ha mangelfullt grunnlag for å diskutere dette.  
Frode Arntsen kommenterte at dette delvis kan skyldes at modellen fortsatt er til 
åpen diskusjon også internt i Unit. Det er nå etablert en arbeidsgruppe med 
representanter fra universitetene for å styrke arbeidet frem mot neste møte i 
Digitaliseringsstyret.  
Tina Lingjærde vil orientere nærmere om modellen under sak 46. 
  

 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

 

43/19 PROSJEKT NASJONALT VITENARKIV  O 
 Frode Arntsen orienterte om prosjektet og om koblingen mellom NVA og Cristin 

•  Prioritet i 2020 for Cristin: 
o Stabil drift av Cristin 
o Avvikle den gamle versjonen så snart som mulig 

• Bakgrunn i Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til 
vitenskapelige artikler 

• Fokus for utredningen: Gode tjenestekjeder og gjenbruk av data 
• To anbefalte hovedtiltak fra utredningen 

o Nasjonale autoritetsregistre/masterdatakilder 

 

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/10/28.-29.08.2019_Referat_M%C3%B8te_i_Digitaliseringsstyret_0.pdf
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o Cristin “smelter sammen med” NVA 
 
Innspill fra fagutvalget: 

• Hva er de største risikofaktorene? Finansiering. Ser ingen store tekniske 
utfordringer. 

• Er det noen som ser på arkitektur, sikrer at vi får en god løsning og at 
resultatet blir gjenbrukbart? 
Ja, dette ivaretas av Fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD). 

• Hva i NVA-prosjektet har fagutvalget ansvar for? Risikerer vi å måtte 
prioritere penger til prosjektet? 
Prosjektet er bestilt fra KD og Unit forventer at departementet finansierer 
NVA, men Fagutvalget finansierer prosjekter som NVA-prosjektet er helt 
avhengig av. Tror derfor det vil være klokt at fagutvalget får jevnlig 
oppdatering. 

• Er det gjort en ROS-analyse av plattformen for NVA? Ja, det er gjennomført 
en ekstern ROS-analyse. Skal gjøres på nytt før vi går videre fra 
minimumsversjonen i 2020. 

• NVA vil på nyåret kalle inn de institusjonene til dialog som i dag har valgt å 
ha egne vitenarkiv og ikke bruke Brage. Må få oversikt over hvilken 
funksjonalitet som er nødvendig for at disse skal bli med.  
Johanne: Kanskje ikke dekke all funksjonalitet som i dag ligger i de lokale 
vitenarkivene. En mulighet er at de beholder en liten løsning på siden av 
NVA for å dekke spesielle behov. Viktig at NVA ikke tar mål av seg til å løse 
alt. 

• Unit er i diskusjon med Nasjonalbiblioteket om langtidslagring av andre 
typer informasjon enn publikasjoner.  
Vigdis Kvalheim informerte om at NSD har avtale med Arkivverket om at 
NSD lagrer arkivverdige forskningsdata på vegne av dem. 

• Det foreslås at langtidslagring settes på fagutvalgets agenda som egen sak. 
 

 Vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

 

44/19 ARBEIDET MED ÅPEN TILGANG – PÅGÅENDE FORHANDLINGER MM  D 
 Nina Karlstrøm orienterte 

• Det er hittil inngått overgangsavtaler med 4 forlag: 
• Elsevier, Wiley, SpringerNature og Taylor&Francis. De to siste starter først 

fra januar 2020.  
• Det er gjort en foreløpig evaluering av de to overgangsavtalene med 

Elsevier og Wiley som er i gang. Hos Wiley har norske forskere publisert 
mer enn forventet, mens hos Elsevier noe mindre. Det antas at 
arbeidsflyten og de spørsmålene forskerne møter på veien har vært 
bidragende. Unit er i dialog med Elsevier for å forbedre arbeidsflyten.   

• Forhandlinger pågår med Sage, Cambridge University Press (CUP), Oxford 
University Press (OUP), American Chemical Society (ACS) og American 
Computing Machinery (ACM) 

 
Innspill fra fagutvalget: 

•  UHR har laget oversikt over effekten av avtalene. Mens tidligere kun 3% av 
nivå2-tidsskriftene var tilgjengelige for åpen publisering for norske 
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forskere, er nå 41% tilgjengelige. Ser vi på hvor norske forskere har 
publisert de siste 5 år, har 58% a publikasjonene kommet i kanaler som nå 
enten er i DOAJ eller er dekket av en av de fire overgangsavtalene. 

• Spørsmål: Klarer man å samordne seg internasjonalt, slik at vi går i flokk? 
Ja, det er tett internasjonalt samarbeid, men det varierer om vi forhandler 
avtalene samtidig. Avtalene er oftest flerårige og løper ut på ulike 
tidspunkt. Det vi er blitt gode på er å dele informasjon, sikre transparens og 
å sikre at forlagene hører det samme når de snakker med ulike land. 

• Vi snakker også mye bedre sammen nasjonalt. Nasjonalt forum for åpen 
forskning er etablert. Her møtes UHR, Unit, Forskningsrådet, KD, HOD, 
institusjonene (UH, helse og institutter) og Forskerforbundet. Jevnlige 
møter der vi oppdaterer hverandre og etter beste evne sørger for at tiltak 
hos de ulike aktørene støtter opp om hverandre.  

• Det er et problem at de små institusjonene i hovedsak står utenfor 
avtalene. Unit er oppmerksomme på situasjonen og jobber for å finne 
tiltak. 

•  Særlig de store institusjonene har også en rekke andre avtaler som 
forhandles lokalt. Viktig at vi ser alle avtalene samlet. 
 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

 

45/19 VIDERE PLANER FOR BIBLIOTEKSYSTEM  O 
 Frode Arntsen orienterte om prosjektet 

• Fag- og forskningsbibliotekene bruker i dag Alma/Oria fra Ex Libris.  
• Bruken av biblioteksystem endrer seg. F.eks. er type kunnskapsressurser 

som dekkes av biblioteksystemene er blitt mye bredere. Forskningsdata, 
læringsressurser, mm. 

• Det er usikkert i dag om det er et tradisjonelt biblioteksystem vi trenger når 
avtalen på Alma/Oria går ut om noen år.  

• Avtalen går i første omgang ut 2021, men man har opsjon på å forlenge. 
Tror dette er nødvendig for å ha tid til å gjennomføre en god ny 
anskaffelse. 

• Det er en utfordring i markedet at Ex Libris har kjøpt opp nest største aktør. 
De leverer nå til ca 70% av fag- og forskningsbibliotekene i verden. 

 
Innspill fra fagutvalget: 

• Vil saken komme tilbake til fagutvalget dersom man konkluderer med at 
behovet er annerledes enn den typen system man har i dag?  
Ja, store endringer i eksisterende tjenester vil bli fremlagt for fagutvalget.  

• Trenger vi et slikt system i fremtiden når alle publikasjoner har en unik 
lenke og mye er åpent?  
Vi trenger nok fortsatt en del av funksjonaliteten, men det er et godt 
poeng, og det skal gjøres en vurdering av behovet. 

 

 

 Vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

 

46/19 MODELL FOR TJENESTESTYRING D 

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/10/28.-29.08.2019_Referat_M%C3%B8te_i_Digitaliseringsstyret_0.pdf
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 Tina Lingjærde, fagdirektør i Avdeling for strategi og styring, presenterte 
alternative modeller med tilføyelser fra Frode Arntsen 

• I dag har vi en situasjon der alle tjenestene styres på ett eller annet vis, 
men det er veldig ulike modeller, styringen skjer i stor grad i siloer, og for 
en del av tjenestene er tidligere viktige styrer (f.eks. styrer for FS, Cristin, 
SO, BIBSYS) 

• Det viktigste poenget i endringer som foreslås nå er å få koordinering 
mellom alle de ulike råd, utvalg og styrer som eksisterer i dag 

• I ett av alternativene foreslås å etablere et råd for helhetlig prioritering på 
tvers av dagens fagutvalg 

• Det diskuteres om vedtatt modell skal sendes på høring 
 
Katrine Weisteen Bjerde ved Unit presenterte mulig inndeling i tjenesteråd på 
forskningsområdet. 

• Se vedlagt presentasjon 
 
Fagutvalgets innspill til den overordnede modellen: 

• Uklart hvordan roller, oppgaver og beslutningsmyndighet fordeles. 
Vanskelig å forankre når forslaget ikke er ferdig 

• Hvor ivaretas forholdet til tjenesteleverandørene?  
Det er tenkt ivaretatt av de tjenesteansvarlige for hver tjeneste. 

• Boksene til høyre henger litt i løse luften. Hvem styrer tjenesterådene? 
Forslag om å legge tjenesterådene i linje under fagutvalgene 

• Erfaring fra Direktoratet for e-helse er at et samlet prioriteringsråd 
over fagutvalgene vil være klokt 

• Vi må organisere ut fra det som er stabilt og ikke det som er ad hoc. 
Viktig med en styringsmodell som gir rom for å tenke nytt på hvor vi 
vil i fremtiden. 

• Det er også viktig med samkjøring på tvers av fagområdene. 
Administrasjon på forskning har mye til felles med administrasjon på 
utdanning og øk/hr. 

• Vær obs på at Digitaliseringsstyret nok ikke har myndighet til å fatte 
beslutninger på vegne av f.eks. et aksjeselskap. Peker i retning av at dette 
må ut på høring. 

• I helsesektoren er det tydelig fokus på hvem som er juridisk ansvarlig. 
Dette må inn i styringsprosessen. Driftsansvaret kan ikke være en ren Unit-
linje. Institusjonene må inn. 

 
Fagutvalgets innspill til inndeling i tjenesteråd for forskning: 

• Viktig at man ikke har for mange tjenesteråd. Unngå siloer, oppnå 
koordinering. 

• På den annen side må ikke et tjenesteråd spenne alt for bredt 
• Husk at i de små institusjonene er det de samme personene som må 

delta i alt. 
• DMP og personvern er tett koblet 

 

 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar presentasjonen til orientering og ber Unit ta med innspillene fra 
møtet i ferdigstillingen av sak til Digitaliseringsstyret. 
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47/19 BRUK AV MIDLER FRA FELLESPOTTEN I 2020 –   

SAMMENHENG MELLOM FORESLÅTTE PROSJEKTER INNEN FORSKNINGSTJENESTER  
B 

 Katrine Weisteen Bjerde presenterte kort de fire tiltakene som til nå har vært 
prioritert av Fagutvalget. Tre av disse ligger som prosjekter styrt av Fagutvalg for 
forskning mens det siste er plassert som del av prosjektet Muliggjørende plattform 
under Fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD). 
 
Tiltakene består av en «grunnmur» med prosjekt for Masterdatakilder for forskning 
og Plattformifisering av Cristin. Det siste ligger foreløpig til Fagutvalg for IMD. 
På toppen av grunnmuren ligger prosjektene Oversikt over forskningsprosjekter og 
behandling av personopplysninger og Helhetlig forvaltning og FAIR forskningsdata. 
 
Digitaliseringsstyret har gitt sin tilslutning til at forskningsområdet får disponere 8 
mill av fellespotten i 2020, men hvert prosjekt skal vedtas for seg av 
Digitaliseringsstyret. 
 
Units ledelse har gjennomgått de tre forslagene og mener at mandatet for 
Masterdatakilder som er klart nok til å legges frem for beslutning, mens de to 
andre forslagene må bearbeides videre.  
 
Innspill fra fagutvalget: 

• Fagutvalget oppfatter fortsatt disse fire tiltakene som de viktigste 
• Spørsmål om fordelingen av de 8 mill på prosjektene.  

Svar: Fordelingen vil baseres på forslag fra fagutvalg for forskning. 
Foreløpig er det foreslått et budsjett på snaut 2,2 mill til prosjektet 
Masterdatakilder. Resten er ikke fordelt. 8 mill er helt klart ikke tilstrekkelig 
til å gjennomføre alle de 4 tiltakene, men vil gi en god start i 2020 

• Unit mener det ikke er realistisk å tenke at vi klarer å kjøre alle fire tiltak 
for fullt i parallell.  

• På de to prosjektene «Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av 
personopplysninger» og «Helhetlig forvaltning av forskningsdata» vil man 
få mye nytte ut av bare å starte en dialog mellom interessentene, slik at 
alle vet hva som foregår og kan justere egne aktiviteter etter dette. 

• Prosjektet på forskningsdata må ta opp i seg det som skjer på EOSC 
(European Open Science Cloud) 
Svar: Kobling til internasjonale aktiviteter ligger inne i planene 

• Grunnmuren er viktig, og det er fint om gjennomføring av den blir 
finansiert. På de to andre prosjektene er mye gjort ved å besvare de 6 
spørsmålene i utredningsinstruksen. 
 

 

 Vedtak:  
Fagutvalget ser fortsatt disse fire tiltakene som de viktigste og støtter at det jobbes 
videre for godkjenning av disse i Digitaliseringsstyret.  
 

 

48/19 MASTERDATAKILDER (TIDLIGERE AUTORITETSREGISTRE) FOR FORSKNING  B 
 Katrine Weisteen Bjerde ved Unit orienterte: 

• Forslaget til mandat er i all hovedsak det samme som tidligere.  
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• Det som er endret er at forslag til bemanning er kommet på plass og at det 
er lagt inn forslag til budsjett. Tidsplanen er også justert ihht tiden som er 
gått siden forrige forslag ble fremlagt.  

 
Innspill fra fagutvalget: 

• Knytningen til IAM-prosjektet må tydeliggjøres, og en person fra Uninett 
bør involveres i arbeidet.  

• Det er uklart hva et prosjekt er og om denne informasjonen kan 
gjenbrukes. 
Svar: Dette har det vært jobbet mye med, og det bør tydeliggjøres i 
dokumentet. Det f.eks. Forskningsrådet kaller et prosjekt, vil i masterdata-
sammenheng anses som finansiering av et prosjekt, men informasjonen vil 
være lik på veldig mange punkter (tittel, deltagere, ansvarlig institusjon, …). 
Tilsvarende vil det REK kaller et prosjekt kalles godkjenning av et prosjekt i 
masterdatasammenheng. På tross av disse ulikhetene, vil informasjonen 
kunne gjenbrukes og spare forskerne for dobbeltregistrering. 

• Masterdata ser ut til å være knyttet veldig tett til NVA, men de er jo nyttige 
til mye mer. Viktig at man tar hensyn til dette. 
Svar: Behovet ble løftet veldig tydelig i NVA-utredningen, men 
gjennomføringen vil dekke mye mer. 

• Det fins en rekke implementasjoner av ulike registre i dag. Vil man 
gjenbruke noe av dette? 
Svar: Ja, det er planlagt å gjenbruke det personregisteret som ble laget i 
tidligere BIBSYS, og det planlegges å basere seg på Cristins prosjektregister, 
men gjøre dette tilgjengelig også for institusjoner som ikke bruker Cristin. 
For organisasjonsenheter fins det flere løsninger i dag, og planen er å 
vurdere gjenbruk av en av disse. 

• Mye av forskningen skjer utenfor KD-domenet, f.eks. i næringsliv. Viktig at 
masterdatakildene kan brukes også av disse.  
Svar: Dette er tatt hensyn til i tenkingen, men kan synliggjøres bedre i 
dokumentet. 

• Eksterne samarbeidspartnere, IPR og samarbeidsavtaler er viktig.  
• Det er også viktig å avgrense prosjektet, slik at man ikke forsøker å løse alle 

problemer og dekke alle behov. Det må være et mål for konseptfasen å 
tydeliggjøre en slik avgrensning. 

 
Unit takket for mange gode innspill og vil jobbe for å synliggjøre så mange av dem 
som mulig i revidert versjon av dokumentet, samtidig som prosjektet må være 
tydelig avgrenset. Det er mulig å bruke veldig mye ressurser på å definere «hele 
verden», men det er ikke målet. Fokus er å gjøre nyttig informasjon tilgjengelig for 
gjenbruk. 
  

 Vedtak:  
Fagutvalget støtter at mandatet legges frem for godkjenning i Digitaliseringsstyret 
30. januar når kommentarer fra møtet er innarbeidet. 
 

 

49/19 MULIGGJØRENDE PLATTFORM FOR FORSKNINGSTJENESTER –   
OMLEGGING AV CRISTIN TIL MULIGGJØRENDE PLATTFORM  

B 

 Katrine Weisteen Bjerde orienterte om bakgrunnen for prosjektet:  
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• Utvidede integrasjonstjenester i tilknytning til Cristin er et behov meldt fra 
mange, og samtidig er prosjektet Muliggjørende plattform høyt prioritert 
av Digitaliseringsstyret og Units ledelse. Innledningsvis lå 
integrasjonstjenester som del av det som ble omtalt som «grunnmuren» 
for forskningstjenester, men disse er i øyeblikket plassert som del av 
prosjektet Muliggjørende plattform under Fagutvalg for IMD. 

• For Omlegging av Cristin til muliggjørende plattform er det behov for tre 
ting: 

o Videreføre prosessen med å skille funksjonalitet fra data for å ta 
steg i retning av felles datagrunnlag mellom Cristin og NVA 

o Utvikle tjenester som krever autentisering og som dermed kan 
tillate utlevering av mer informasjon fra Cristin enn i dag. (Som del 
av tiltak for GDPR ble tjenestene begrenset til informasjon som kan 
deles åpent) 

o Utvikle flere tjenester som tillater å legge informasjon inn i Cristin, 
slik at flere av de nasjonale tjenestene kan avlevere informasjon til 
Cristin. 

 
Innspill fra fagutvalget: 

• Fagutvalget mener vi ikke kan overlate dette arbeidet til IMD. 
Dersom det skal styres fra IMD, må Fagutvalg for forskning har sterk 
påvirkning på det. 
 

 
 Vedtak: 

Fagutvalget ber om at Unit jobber aktivt overfor prosjektet Muliggjørende 
plattform for å sikre at omlegging av Cristin til muliggjørende plattform blir 
prioritert og at Fagutvalg for forskning får tilstrekkelig påvirkning på arbeidet.  
 

 

50/19 HELHETLIG FORVALTNING OG FAIR FORSKNINGSDATA  B 
 Katrine Weisteen Bjerde orienterte  

• Units ledelse mente det opprinnelige mandatet ikke var klart for 
fremlegging for Digitaliseringsstyret. Bearbeiding av forslaget er startet.  

• Det tenkes fremdeles at man i konseptfasen skal gjennomgå tjenestene 
som i dag tilbys i alle faser i livsløpet for forskningsdata, og at man skal 
identifisere prosjekter som bør igangsettes for enten å samordne 
eksisterende tjenester, få eksisterende tjenester til å fungere bedre 
sammen eller for å utvikle nye tjenester dersom noen mangler. 

• To mål foreslås lagt til det overordnede prosjektet: 
o Bidra til en utvikling mot at de enkelte tjenestene fungerer godt 

sammen som en helhetlig kjede, og at forskernes arbeidsprosesser 
støttes 

o Sikre til at alle ledd i kjeden bidrar til at mest mulig forskningsdata 
kan gjøres FAIR 

• Det planlegges samarbeid med andre nasjonale leverandører og med 
institusjonene i det videre arbeidet  

 
Innspill fra fagutvalget: 
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• Hva konkret var ikke bra nok i det opprinnelige forslaget? 
Svar: Det manglet konkret innhold i det overordnede prosjektet, og det 
manglet informasjon om bemanning og budsjett. 

• Inneholder dette prosjektet det opprinnelige forslaget om tjenester for 
gule og røde forskningsdata? 
Svar: Ja 

 
 Vedtak:  

Fagutvalget ber om at Unit i samarbeid med institusjonene bearbeider forslaget til 
mandat for konseptfasen for Helhetlig forvaltning og FAIR forskningsdata med sikte 
på fremlegging i neste møte i Fagutvalg for forskning og godkjenning i 
Digitaliseringsstyret i april. 
 

 

51/19 OVERSIKT OVER FORSKNINGSPROSJEKTER OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER  B 
 Katrine Weisteen Bjerde orienterte  

• Units ledelse mente det opprinnelige mandatet ikke var klart for 
fremlegging for Digitaliseringsstyret. Bearbeiding av forslaget pågår i 
samarbeid med andre nasjonale aktører og institusjonene.  

 
Innspill fra fagutvalget: 

• Hva manglet? 
Svar: Blant annet bemanning og budsjett 

• Viktig at helseforetakene deltar i dette arbeidet 
Svar: OUS og Helse Vest er allerede involvert. 

• Viktig å tydeliggjøre hvilket problem det er som skal løses. Det er 
ikke intuitivt for dem som ikke jobber med dette til daglig. 

 

 

 Vedtak:  
Fagutvalget ber om at Unit i samarbeid med institusjonene bearbeider forslaget til 
mandat for konseptfasen for Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av 
personopplysninger med sikte på fremlegging i neste møte i Fagutvalg for forskning 
og godkjenning i Digitaliseringsstyret i april. 
 

 

52/19 VIDERE PORTEFØLJESTYRING - INNSPILL FRA INSTITUSJONENE    
  

Saken utsettes til neste møte. 
 

 

53/19 DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2020  D 
 Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning arrangeres på 

nytt i 2020. Datoene er 27.-28. mai med 26. mai som felles møtedato i 
forkant for Digitaliseringsstyret og alle fagutvalgene.  
Unit ba om innspill til innhold for å bidra til at innholdet er av interesse for 
medlemmene i fagutvalget og andre ledere/mellomledere i institusjonene. 
 
Innspill fra fagutvalget: 

• Det beste i konferansen i år var heldags workshop om forskningsdata 
dagen før konferansen. 
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• Det vil være interessant å få oversikt over hva som skjer, hvem som gjør 
hva og for å oppnå hva, slik at man kan lære av det og justere egne 
aktiviteter. 

• Det er veldig mange digitaliseringskonferanser! 
• Fagutvalgene bør snakke sammen, ønsker tid til å møtes på tvers av 

fagutvalgene. Ønsker også å møte Digitaliseringsstyret. 
 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar informasjonen til orientering og ber om at Unit tar innspillene med i 
planlegging av konferansen. 
 

 

54/19 STATUS FOR TILTAK PÅ TILTAKSLISTEN  O 
  

Oppdatert status ble sendt ut med sakspapirene. 
Nedenfor oppsummeres noen punkter for utviklingen i tiltakene.   
(Flere av tiltakene er presentert under andre saker i dette møtet. 
Disse gjentas ikke her.):  

• Cristin 2: Forbedret funksjonalitet for sentral import er klar for testing i 
desember. Ny løsning skal gi raskere import med mindre 
ressursbruk og bedre kvalitet. Spesifikasjon av ny versjon av NVI-
rapportering er startet.   

• Første versjon av Helsevisningsportalen i Cristin planlegges lansert ca 1. 
februar 2020. Arbeidet finansieres av RHFene og Oslo 
Universitetssykehus.  

• Konsulent er engasjert for å utrede løsning for registrering av 
kunstnerisk utviklingsarbeid utenfor Cristin. Arbeidet finansieres 
av kunstutdanningene v/Norges musikkhøyskole.  

• Arbeidet i den norske RDA-noden er i full gang. Kurs i forvaltning av 
forskningsdata holdes i Tromsø i januar. Dialog med Direktoratet for e-
helse og Helseanalyseplattformen er etablert.  

• NSD er godt i gang med fase 2 av NORDi-prosjektet. Ny versjon av 
verktøy for datahåndteringsplan er lansert.   

 

 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

 

55/19 Møtedatoer i 2020  B 
  

Foreslåtte møtedatoer ble gjennomgått og støttes. 
 

 

 Vedtak: 
Fagutvalg for forskning har fysiske møter på følgende datoer i 2020:  
o 2. april  
o 26. mai  
o 20. oktober   
Ved behov vil det også kunne bli avholdt et kortere videomøte i juni eller august. 
Fagutvalget ber om at tidspunkter i juni og august avtales og heller avlyses hvis det 
ikke er behov for dem. 
 

 

56/19 Eventuelt  
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Revisjon av Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 
 
Handlingsplanen skal i henhold til avtale revideres årlig. I 2020 planlegger 
regjeringen revidering av den overordnede Digitaliseringsstrategien. Det gir derfor 
ikke mening å ta en stor revisjon av «vår» handlingsplan før denne er på plass.  
Revidert handlingsplan skal vedtas av Digitaliseringsstyret i møtet i april, så innspill 
må på plass i god tid før dette. 
 
Etter diskusjon foreslås det at Unit på basis av innspillene som allerede er sendt inn 
fra institusjonene lager forslag til hva som bør justeres på forskningsområdet, og at 
dette sendes på e-postrunde i Fagutvalget. Endelig innspill fra Fagutvalg for 
forskning behandles i møtet 2. april.  
 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 14:40 

Vedlegg:  
Presentasjoner vist i møtet 
 
 


