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UiO:Fakta  

8 fakulteter 
32 institutter 
2 museer 
Bibliotek 
3529 vitenskapelige ansatte 
1665 administrative ansatte 
1140 støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 
27886 studenter  



UiO: Samarbeidstall  

UiO: Norge: 40 institusjoner med 24 akademiske institusjoner 
UiO: Norden: 90 institusjoner totalt, 51 akademiske institusjoner 
UiO: Europa: 1335 institusjoner, 779 akademiske institusjoner 
UiO: Globalt: 2708 institusjoner, 1789 akademiske institusjoner 
 
 
Tall hentet av seniorrådgiver Herman Strøm, UiO  
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UiOs historie 

UiO: Forskningsdata 



Forankring 



Vår 2014 
Mandat for å: 
 
 kartlegge eksisterende tjenester og praksis, og 

forskernes behov for lagring og deling av 
forskningsdata.  
 

 utvikle forslag til prinsipper og retningslinjer for 
lagring og deling/tilgjengeliggjøring av forskningsdata 
som ivaretar vitenskapelige ansattes rettigheter. 

 
 anbefale løsninger som samsvarer med finansiørenes 

økende krav til lagring og deling, og forskernes egne 
behov.  
 

 



Torben, MN 

Tor, SV 

Torgeir, UV 

Tore, OD 
Alexander, HF 

Espen, KHM 

Katrine, MeD 
 

Svein, Leder 
 

Live, UB Hans, USIT 

Margaret, FA Einar, FA 

Fridtjof, NHM 
 



Arbeidsprosess 
 

 Arbeidsgruppen ønsket at intervjuguiden skulle utarbeides i 
fellesskap 

 

Ulike kartleggingsløsninger: 

 

 Spørreskjema 

 Intervju med enkelte nøkkelpersoner 

 Intervju i gruppe 

 Fellesmøte 

 

For å forankre arbeidet ved enhetene gikk forespørselen til 
forskningsdekaner, instituttledere og forskningsledere ved 
enhetene 

 



 Etter kartlegging og innspill fra arbeidsgruppen ble 
rapporten ferdigstilt mai 2015.  

 «Dataeksplosjonen – en stor utfordring, og en gedigen 

mulighet!»   
       http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf/saker/forskningsdata/lagring-og-deling-av-forskningsdata.pdf 

 

 

 Gruppen ønsket at rapporten skulle på enkel måte vise 
utfordringer, muligheter, begrepsavklaringer, behov og 
løsninger for deling og lagring av forskningsdata ved 
UiO 

 

På bakgrunn av dette ble det foreslått: 

 politikk og retningslinjer  

 forslag til videre arbeid ved UiO 
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Pil
ot 

Plane with pilot -Colourbox 

Pilot 



2015-2016 
 

Gruppe opprettet med budsjett for å arbeide videre med 
rapportens anbefalinger. 

 

Gruppen består av følgende medlemmer: 

 Gard Thomassen (USIT) 

 Live Kvale (UB) 

 Elin Stangeland(UB) 

 Kristin Flagstad (AF, juridisk rådgiver) 

 Margaret Louise Fotland (AF) 

 

Gruppen har egen epostadresse: research.data@uio.no 

 

 

mailto:research.data@uio.no


 Informasjon på institusjonens nettsider 

 

 Kurs – for forskere, prosjektledere, masterstudenter, 
Ph.d.-kurs, forskningsadministrasjonen  

 

 Institusjonslagring (Proff-hylle) av aktive data med 
mulighet til å dele med andre utenfor institusjonen 
både nasjonalt og internasjonalt 

 

 Samtidig har USIT utviklet TSD som er en plattform 
for analyse, sikker lagring, innsamling og deling av 
sensitive data.    

   tsd-drift@usit.uio.no 

 

 

 

 

mailto:tsd-drift@usit.uio.no
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Kurs for forskningsadministrasjonen 
 

 For forskningsadministrasjonen er det viktig at prosjektleder og 
forskningsrådgivere /konsulenter vet hva som er krav fra finansiører og 
institusjonens holdning 
 

 Forskningsadministrasjonen ved enhetene på UiO er de første en 
prosjektleder/forsker på et eksternfinansierte prosjekt tar kontakt med 
for hjelp. Det er derfor behov for et overordnet innføringskurs i hva 
forskningsdata er. Samt modulkurs som er mer detaljerte. 

 
Kurs i forskningsdata for forskningsadministrasjonen 
Mål: Heve kompetanse til forskningsadministrative ansatte innen Open Science 
med tema åpne data. 
Innhold: 
 Begrepsavklaringer 
 Forskningsdatas livsløp 
 Gjennomgang av finansiørers politikk og krav 
 Forskningsdatahåndtering (datamangement) 
 Orientering av tilbud som fins på institusjonen, nasjonalt og internasjonalt for forskere 
 Arkiv 
 Sensitive data 

 



Veien videre ved UiO 
 

 Fagråd for eInfrastuktur er ansvarlig for videre prosess 
og har fått mandat av UiOs ledelse 

 Gjennomgang av politikk og retningslinjer. 2017 vedtak 
av UiOs Styre? 

 Videreutvikle nettsidene 

 Utvikle flere kurs samtidig opprettholde de som 
allerede er på plass  

 Kompetanseheving av forskningsdatagruppen 

  Ønske om et nasjonalt samarbeid på flere nivåer 

 UiO har tre representanter i NSDs prosjekt NORD-i 

 Internasjonalt arbeid 



colourbox 

SAMARBEID 



 
RDA- Research data alliance  

  
The Research Data Alliance (RDA) builds the 
social and technical bridges that enable open 
sharing of data. 

 The RDA vision is researchers and innovators 
openly sharing data across technologies, 
disciplines, and countries to address the grand 
challenges of society. 

 

 

https://www.rd-alliance.org/ 

 

https://www.rd-alliance.org/
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 Policy & practice Task Group in data privacy - aims and objectives 
 
 

Aim:  
 Development of policy recommendations and guidance to support responsible sharing of 

personal and sensitive data, as well as tools to help institutions put these 
recommendations into practice. 

Scope:  
 Policy recommendations should focus on an institutional level, and should be high 

level/broad enough to apply regardless of cross-disciplinary differences. 
Recommendations for: 
 Data collection, use and re-use 

 Identifying best practices for working with personal/sensitive data 
Audience:  
 Primary audience (initial focus of the Group): repository managers/librarians/research 

administrators 
 Secondary audience: researchers/data collectors/data creators/data depositors 
 
 Outputs - resources that the Group wishes to create/gather: 
 Top 10 questions and answers asked by researchers about privacy 
 Checklists for repository managers when accepting data 
 Consent form templates and guidance 
 Data re-use agreement templates 
 List of existing tools 
 Examples of good existing policies 

 
 
 



Forskningsdatahåndetring 

Plan Håndtering 
Avlevering 

til arkiv 



Forskningsrådet 
 2014 politikk for åpen tilgang til forskningsdata 

 

 Foreløpig ikke krav, men en sterk oppfordring 
(soft law) 

 

 Nasjonal koordinator for teknisk/digitalt 
samarbeid 

 

 UiO ønsker og oppfordrer Forskningsrådet til å 
lage en nasjonal nøytral datahåndteringsplan  



EU H-2020 
 2017->Krever en datahåndteringsplan innlevert 

6 mnd etter prosjektstart, data som kan legges 
åpent ut skal legges i et åpent arkiv som 
oppfyller de internasjonale standarder gjelder 
alle områder(med noen unntak) 

 2014-2015 frivillig pilot organisert av Open Aire 

 2016 flere områder er med i pilot 

 Politikken er en del av EUs tre Oer, Open 
inovation, Open Science and Open to the 
World 

 EU ønsker FAIR data -Findabal, -Accessible, -
Interoperable, -Re-usable 
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Datahåndteringsplan 
 

 I UiOs rapport foreslås det retningslinjer blant annet på en 
datahåndteringsplan 

 

 7. Forskningsdata bør utstyres med en langtidsplan 
(datahåndteringsplan)  

 

 a. Det bør utarbeides en plan for hvordan data som er 
vurdert til å ha verdi på lang sikt, skal forvaltes  

 

 b. De vitenskapelige ansatte bør ha et bevisst forhold til 
hvordan forskningsdata som er vurdert til ikke å ha 
langsiktig verdi, skal forvaltes, eventuelt destrueres etter en 
viss tid  

 



Hva er en datahåndteringsplan? 
 

 En datahåndteringsplan er et digitalt dokument som 
beskriver hvordan dataene vil bli ivaretatt i løpet av 
forskningsprosjekts levetid og etter avsluttet prosjekt. 

 

 Bevisstgjøring 

 

 UiO anbefaler DCC sin DMP/DHP for EU-søknader 

 

 Planlagt modulkurs i DHP 13. januar kun for 
forskningsadministrasjon ved UiO, hvor man skal gå 
igjennom DHPen fra A-Å (samarbeidskurs, USIT,UB og 
AF) 30 plasser, 15 påmeldte så langt….(09.11.16) 

 



Etikk og lovverk 
 Hvem eier forskningsdataene?  

 

 Hva kan legges åpent ut?  

 

 Kan metadata legges åpent ut  

   istedenfor forskningsdataene? 

 

 Samarbeidspartnere/ 

næringslivspartnere?  



 Konkurransedata/næringslivsdata 

 Helseforskningsloven 

 Personvern 

 Helseregistre 

 Bioteknologiloven 

 Immatriellerettigheter(IPR) 

 Opphavsrett  



Prosjektleder/forsker må i datahåndteringsplanen gjøre 
rede for : 

 

 Hvor oppbevarer du dine data før du har et resultat 

 

 Hvilket arkiv skal du legge resultatdataene dine etter at 
resultatet er blitt publisert 

 

 

 mm 

 

 


