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Mål: Frigjøre tid til de oppgavene man ønsker å bruke tid på

Mest mulig tid her, 
forenkle alt annet!



Forskeren må registrere i en rekke IT-tjenester i prosessen
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Dagens situasjon - Dypdykk i noen tjenester
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Men … Vi har startet å bruke hverandres kilder, og vi ser at det fungerer!

I dag dupliserer vi mye av det som burde være administrative masterdata 
=> Dobbeltregistrering, «oversetting» mellom registre, inkonsistente data



Fremtidig situasjon
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Samkjøring med tjenester for utdanning og administrasjon som har behov 
for de samme typene registre!  Eks. FS og økonomi/lønn



Gevinster

• Frigjøre tid for forskere og administrativt ansatte ved å redusere antall 
registreringer og isteden gjenbruke

• Forbedre datakvalitet ved å redusere manuell registrering og heller hente 
informasjon fra kvalitetssikrede kilder

• Forenkle sammenligning og samhandling på tvers av organisasjoner og IT-
systemer ved at alle bruker samme informasjon

• Gjøre det enklere å bygge nye tjenester på basis av felles informasjon



Plan videre

• Mye er tilgjengelig allerede. Ta kontakt!

• Gjennom prosjektet Masterdatakilder for forskning:
Personregister med ORCID + Prosjektregister klart for bruk høsten 
2020

• Gjennom prosjektet Oversikt over forskningsprosjekter og 
behandling av personopplysninger: Mange institusjoner deltar, vi 
ønsker flere med!

• Resten: Plan legges i løpet av høsten. 
Informasjon vil bli publisert på Unit.no



Spørsmål eller gode ideer? 
Ta kontakt!


