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Referansearkitekturen for deling av data i høyere 
utdanning og forskning utarbeides i et samarbeid

• Datadeling prosjektdeltakere:
• Universitet i Oslo
• Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
• Sikt (Uninett)
• HK-dir (Unit)

• Supplerende dialog og input så langt:
• Digitaliseringsdirektoratet
• BOTT Integrasjonsråd
• Høgskulen på Vestlandet
• UiT Norges arktiske universitet
• Oslo Met



Hvorfor referansearkitektur?

En veiledning til helhetlig datadeling kan bidra til å øke samhandling og støtte 
bruksområdene.

Læring hele livet
Forskningsresultater 

lett tilgjengelig
Effektiv, endringsdyktig 

administrasjon
Brukernær
innovasjon



Referansearkitekturen støtter to 
formål

• Etablering av teknisk 
datadelingsplattform

• Felleskomponenter og 
deres tjenester

• Bruk av plattformen i 
prosesser

• Forvaltning av informasjon 
som deles

• Informasjon i faglige 
kontekst kalt domener

• Evner (kapabiliteter)
• Data
• Prosesser
• Roller
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Helhetlig 
informasjonsforvaltning er 
et stort felt

Informasjonsforvaltning



Referansearkitekturen sikter 
mot et minste sett av tiltak

Informasjonsforvaltning



Referansearkitekturens innhold
Overordnede modeller

Mer detaljerte føringer

Felles-
komponenter Roller RutinerProsesser

Datautvekslings-
mønster Kapabiliteter

Informasjons-
forvaltning

Datadelings-
plattform

Visjon: økosystem 
for deling av data



Overordnede modeller

Mer detaljerte føringer

RollerProsesser Kapabiliteter

Informasjons-
forvaltning

Informasjon forvaltes ved hjelp av disse modeller



Et domene er en faglig kontekst

Hvor gir det gevinst å 
ha felles faglig 
kontekst?

Informasjonsforvaltning



Den faglige konteksten i et 
domene kan spenne over flere 
institusjoner

Informasjonsforvaltning

UiO

HVL

NTNU

Studieadministrasjon
mange flere…



Vi kan legge den konteksten vi 
ønsker skal være felles, i felles 
domener

Informasjonsforvaltning

UiO

HVL

Data

NTNU

mange flere…
Felles 

studieadministrative
prosesser og begreper

Data
Data



Informasjon forvaltes i domener

• Grunnleggende domener

• Støtter sentrale 
virksomhetsprosesser

• Standard prosesser med 
felles begreper

• Masterdatakilder

• Bruksnære domener

• Spesifikke og skreddersydde

• Ulike prosesser med delte 
dataressurser

Fritt etter Data Mesh av Zhamak Dehghani og  
Enterprise Architecture as Strategy av Ross et. al.

Informasjonsforvaltning
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Bruksnære domener omfatter en brukskontekst, gjerne 
med flere virksomheter, også internasjonalt

• Domenet er den faglige 
forskningskonteksten i prosjektet

• Forskningsdata

• Forskningsprosjektet benytter 
forskningsdata fra mange kilder 
internasjonalt, og publiserer bredt

• Deltakere fra flere institusjoner, gjerne 
internasjonalt

• Må bruke internasjonale fagmiljøers 
standarder for begreper, variabler 
(inklusiv koding) og datamodeller

Forskningsprosjekt Y

Forsker fra UiO

Forskere fra NTNU

Forsker fra UiT

Scientist from Stanford

Forskningsdata



Hvordan skal informasjon i disse 
domener forvaltes? 

Kapabiliteter



Referansearkitekturen 
spesifiserer de neste skrittene

• Synliggjør verdien av 
informasjonsforvaltning

• Klarhet i hvem som forvalter 
hvilke data

• Domener

• Roller med ansvar for 
informasjonsforvaltning

• Harmoniserte forvaltningsprosesser

• Tilgangsstyring i plattformen

Kapabiliteter



Vi må bli enige om informasjonsdomenene
Eksempler fra EUNIS er utgangspunkt for diskusjon

Kapabiliteter



Vi må bli enige om 
hvem skal passe 
på hva

• Hvilke domener er vi enige om?

• Hvilke data tilhører hvilke domener?

• Hvem har ansvar og hva 
innebærer det?

21

Kapabiliteter



Hva er Orden i eget hus?

En virksomhet har orden i eget hus når 
den har oversikt over data den 
håndterer og har gode beskrivelser av 
disse dataene.

Oversikten og beskrivelsene av dataene 
må være tilgjengelig internt og eksternt.

Kapabiliteter



Det handler om tillit: 
vi får mest verdi fra 
«Orden i eget hus» når 
vi stoler på hverandres 
data
• Vi må kunne stille krav til 

datatilbyderne

• Forvaltningsprosesser

• Roller og ansvar

• Datasikkerhet

• Datakvalitet

KUDAF 23



Vi skaper tillit gjennom felles prosesser for 
informasjonsforvaltning

Prosesser

• Prosessene i referansearkitekturen er spesifisert ut fra 
et datadelingsperspektiv

• Finnbarhet

• Gi/få tilgang til data

• Oppslag

• Deling 

• Forespørsel om oppdatering

• Vi mangler flere prosesser for dataforvaltning hos 
datatilbyderen

• Grunndataforvaltning

• Ivareta nødvendig kvalitet ved oppdatering av 
data

• Dokumentasjon av datasett og tilrettelegging for 
gjenbruk



Vi skaper tillit gjennom felles roller i 
informasjonsforvaltning og datadeling
• Roller hos datatilbydere:

• Tjenesteeier

• Tjenesteansvarlig

• Dataforvalter

• Roller i informasjonsdomener:
• Domeneansvarlig

• Begrepsansvarlig 

• Rolle i kunnskapssektoren
• Koordinerende aktør (HK-dir)

Roller



Realisering av referansearkitekturen 
kunne se slik ut
• Teknisk datadelingsplattform

• Føderert API Management med 
tilgangskontroll gjennom API Gateway, 
samt notifikasjonsformidler er realisert

• Felles datadelingsprosesser følges

• Roller og ansvar for datadelingstjenester 
og dataforvaltning følges

• Rutinene for definisjon av API og 
notifikasjoner følges

• Informasjon som deles

• Institusjonene jobber aktivt med «Orden i eget 
hus» 

• Sektoren er enige om noen 
informasjonsdomener for høyere utdanning og 
forskning

• Domeneeksperter utfører roller knyttet til 
domenene med ansvar for begreper og 
informasjonsmodeller 

• Felles prosesser for publisering og gjenfinning 
av informasjon følges

• Felles praksis for informasjonssikkerhet og 
datakvalitet følges



Realisering av referansearkitekturen 
vil skape følgende gevinster
• Bedre oversikt, kontroll og datakvalitet gjennom forbedret informasjonsforvaltning

• Økt endringsevne og effektivitet ved å gjenbruke løsninger og data (kun en gang)

• Forbedret samhandling og koordinering mellom institusjoner gjennom felles 
spilleregler

• Nye, innovative løsninger for brukerne, bl.a. gjennom gjenbruk av data og bedre 
samspill med næringslivet



Hva betyr “JA” til referansearkitekturen?

Vi er enige om et felles 
målbilde for datadeling i 
høyere utdanning og 
forskning



Diskusjonsspørsmål informasjonsforvaltning

• Sikter vi mot å harmonisere sektoren på de rette tingene?

• Sikter vi mot å harmonisere for mye/for lite/sånn passe?

• Er det aspekter av informasjonsforvaltning som dere savner i 
referansearkitekturen?

• Vi foreslår domener som mekanisme for å dele opp og håndtere 
deler av et stort og komplekst arbeidsområde – hva tenker dere 
om dette?



Takk for 
oppmerksomheten!
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