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Microdata.no ?



Om:

-Microdata.no

-Microdata 2.0 prosjektet

-Microdata.no som en del 

av et økosystem for 

forskning og analyse



Forskningsdata

SN Data
SN Data

SSB-data

Tradisjonell tilgang



Skarpe data Innebygd 
personvern

Arbeidsområde

Microdata.no -
Innebygd personvern

Metadata

GSIM Informasjonsmodell



Analyse uten å juridisk sett behandle
personopplysninger

Data bare tilgjengelige via 

fjerntilgang.

Data ikke synlige 

for bruker.

Kun statistiske 

resultater.

De statistiske 

resultatene er 

konfidensielt sikre.

Hindrer avsløring av 

individopplysninger på grunnlag av 

resultatene microdata.no gir.

Skarpe data Tilgang på 
dagen

SelvbetjentDøgnåpent





Data

Microdata.no

Metadata

Datasett

Datasett

Datasett

Datasett
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ANALYSEROMMIKRODATA

202 variabler
500 registrerte brukere fra
41 institusjoner. 

Microdata.no er sentral i satsingen på mer deling av data i SSB og NSD

Nå implementeres versjonering av data som premiss for oppdatering og nye data



Microdata 2.0

Prosjektets målsetting

Microdata.no skal bli en nasjonal plattform for rask og sikker tilgang til 
mikrodata.

Prosjektet er et samarbeide mellom SSB (prosjekteier), NSD (Norsk 
senter for forskningsdata) og Kreftregisteret, med finansiering fra 
Forskningsrådet.

Budsjett: 48 mill, hvorav 42 mill fra NFR og 6 mill egeninnsats i SSB for
årene 2020-2023 (4 år).



Data

Data

Utviklingsplanene for microdata 2.0

Metadata

Datasett

Datasett

Datasett

Datasett

5. Selvbetjent uttrekk for 
forskere med godkjent 
behandlingsgrunnlag,
om data er tilgjengelige 
i løsningen
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ANALYSEROMMIKRODATA

Meta-
data

API

DATA FRA NSD

Data

Meta-
data

API

DATA FRA 
KREFTREGISTERET

3. Plattform for deling for
andre dataeiere

4. Nye nasjonale og 
internasjonale
brukergrupper 1) 

1. Flere variabler og nye 
datatyper (utvalg, næring,
forskernes egne data)

2. Ny funksjonalitet
og mer innebygget 
sikkerhet



Andre viktige leveransemål

• Et dekkende system (Microdata Manager) for administrasjon av 
datainnhold og brukere
• Videreutvikle deteksjonsevne knyttet til brukeradferd

• Videreutvikle evner i plattformen som bygger oppunder FAIR-
prinsippene
• Gi god oversikt og enkel tilgang (metadata)
• Reproduserbarhet, versjonerte data
• Enkel aksess for peer review
• Samhandling mht ekstern publisering/arkiv

• Videreutvikle teknisk arkitektur og plattform
• Microdata.no i sky 



Tidslinje

2020 2021 2022 2023 2024

Kontinuerlige 
leveranser

Innovasjon
Forutsigbar 

utvikling
Produktrisiko

Løpende kommunikasjon
Mer data om personer
Mer funksjonalitet fra back-log

Microdata
Manager

Konseptvurderinger
nye tjenester, data
og konfidensialitet

Næringslivsdata

Surveydata/3.parts (egne)data

PoC

Tilknyttete registerdata (CRN)

Deling av script
gjennom data-
arkiver

Støtte for etablering av metadata og 
tilgjengeliggjøring

Autentisering
utlendinger
Flerspråklig innhold

Konfidensialitet
for eksterne registerdata
og 3. parts data

Annen (resterende)
utvikling

Leveransestrategi

RESSURSPÅDRAG



“Five Safes: designing data Access for research” Desai, Ritchie, Welpton (2016 )
https://www2.uwe.ac.uk/faculties/BBS/Documents/1601.pdf

Rammeverk for innebygd personvern – «The 5 Safes»

Safe purposes Er formålet med bruk/behandling greit? 

Safe people Har brukere og databehandlere nok kompetanse?
Vet vi hvem de er? Kan vi følge med på dem?

Safe settings Arkitektur, organisasjon, totalopplegg rundt
behandling av data

Safe data Er dataene trygge/anonyme i seg selv?

Safe outputs Er analyser/rapporter/resultater trygge/anonyme?



Microdata.no sin relative prioritering av the 5 Safes

● Safe settings
● Safe outputs
● Safe people
● Safe purposes
● Safe data



Viktig del av Microdata 2.0 prosjektet å videreutvikle 
informasjonssikkerheten i og omkring microdata.no

Handler i stor grad om å kunne differensiere mellom flere nivåer i de 
ulike «5 safes» og kunne ivareta helhetlig sikkerhet samtidig



Safe settings – kontrollert eksekveringsmiljø
Klienter

API’er

Tjenester, 
data og 
metadata

Python-
program-

mer

Egen 
DSL

Meta-
data



Safe outputs – utvalgte tiltak

Støylagte 
frekvenser

Fjerning av 
ekstremverdier

Grovkornede 
spredingsplot



Safe people
Databehandlersiden

Opplæring etikk og lovverk

Opplæring i «misuse-cases»

«Continuous security»

(DPIA, RoS, sikkerhetsorg.)

Tett samarbeid mellom utvikling 
og personvern/infosec-ekspertise

Forsker-/brukersiden

Opplæring

Akkrediteringer gis av forskers 
institusjon (som må ha avtale)

Sterk autentisering

Logging av all aktivitet

Sanksjonsmuligheter



Safe purposes

microdata.no opprinnelig begrenset til 

forskning utført av forskere/studenter

ved godkjente, norske forskningsinstitusjoner

Vil åpnes for offentlig analyse

Ingen formålsbegrensning utover dette



Safe data

Data i systemet er pseudonymisert, men ellers i full detaljrikdom.

Alle sikkerhetstiltak for dataene i løsningen er rettet mot at ingen skal kunne 
kompromittere data ved uautorisert tilgang til lagrete data, data under 

overføring mellom tjenester og tjenestene som behandler data. 

Data fases inn kontrollert

Data i 2.0 skal klassifiseres



Microdata.no som en del av et felles økosystem for forskning og analyse

Microdata.no

Datasett

Datasett

Datasett

Datasett

Deling i
sikkert analyseromEffektivisere tilgang for forskere 

med godkjent behandlingsgrunnlag
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ANALYSEROM

Mer innsikt
for forskning,

analyse og 
planlegging

I prinsippet 
kan alle data bli 
tilgjengelige for 
microdata.no
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NSD

SSB

KRG

HAP

Dataeiere har
full kontroll

Data

Data

Data

Data

Meta-
data

Meta-
data

Meta-
data

Meta-
data

En nøkkel til suksess er tilgjengelige og harmoniserte metadata,
og samordning der saksbehandling kreves

Selvbetjening

Mye data

Enkel tilgang og bruk






