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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

• Data
• Evner (kapabiliteter)
• Prosesser
• Roller
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Referansearkitekturens innhold
Overordnede modeller

Mer detaljerte føringer

Felles-
komponenter Roller RutinerProsesser

Datautvekslings-
mønster Kapabiliteter

Informasjons-
forvaltning

Datadelings-
plattform

Visjon: økosystem 
for deling av data



Den tekniske plattformen består av disse modellene
Overordnede modeller

Mer detaljerte føringer

Felles-
komponenter Roller RutinerProsesser

Datautvekslings-
mønster Kapabiliteter

Datadelings-
plattform



Datadelingsplattformen er en 
dataformidler 

• Felleskomponenter i 
infrastrukturen og tjenestene
de tilbyr 

• Bruken av komponentene i 
prosesser for datadeling

• Roller og ansvar for 
tjenestene som 
komponentene tilbyr, og data 
som forvaltes

• Rutiner for definisjon av API 
og notifikasjoner

Datadelingsplattform



Datatilbydere i sektoren

9

Dataformidling ligner på 
Airbnb sin forretningsmodell

Datakonsumenter

Datasett for 
tjenesteproduksjon

Analysedata

Datasett for 
tjenesteproduksjon

Analysedata

Datadelingsplattform



Datatilbydere i sektoren
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Utveksling av data skjer mellom 
tilbyder og konsument

Datakonsumenter

Datasett for 
tjenesteproduksjon

Analysedata

Datasett for 
tjenesteproduksjon

Analysedata

Datadelingsplattform



FelleskomponenterFelleskomponenter

Målbilde for plattform-infrastruktur 
i vår sektor



Målbilde for plattform-infrastruktur 
i ønsket nasjonal kontekst

FelleskomponenterFelleskomponenter



Data deles i overordnet prosess
Prosesser



Datautveksling ved 
eOppslag verdistrøm

Datautvekslingsmønster



Datautveksling ved 
eNotifikasjon verdistrøm

Datautvekslingsmønster



Datautveksling gjennomføres 
ved hjelp av  mer detaljerte 
prosesser i referansearkitekturen

Prosesser

• Målbildet vårt omfatter kjøretid oppslag av 
oppdaterte datasett

• Målbildet forutsetter tillit mellom data-
tilbydere og -konsumenter

• Felles datadelingsprosesser er et viktig 
bidrag mot å skape nødvendig tillit til 
hverandres data

• Prosessene inneholder juridiske, 
organisatoriske, semantiske og tekniske 
element for digital samhandling



Rutiner
Referansearkitekturen foreslår deling av data gjennom 
APIer og notifikasjoner

• Hvordan vi definerer APIer

• Indre API

• Ytre API

• Hvordan vi definerer og benytter Notifikasjoner

• Notifikasjoner om at en oppdatering har skjedd i et 
dataelement

• Ingen kjennskap til forretningslogikk

Rutiner

Fritt etter Gartner MASA Mesh App and Service 
Architecture 2020



Spesifikasjon av dataoverføring

• OpenAPI

• ISA² IPS REST API profil

• AsyncAPI

• CloudEvents

Vi ser to nivå av dokumentasjon

Spesifikasjoner for deling av 
datasett og forretningshendelser

• DCAT-AP-NO

• CPSV-AP-NO

Oppslag og 
Oppdateringshendelser

Datasett og 
Applikasjonshendelser

Datautvekslingsmønster
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Roller i informasjonsforvaltning og 
datadeling

• Roller hos datatilbydere:
• Tjenesteeier

• Tjenesteansvarlig

• Dataforvalter

• Roller i informasjonsdomener:
• Domeneansvarlig

• Begrepsansvarlig 

• Rolle i kunnskapssektoren
• Koordinerende aktør (HKdir)

Roller



Arkitekturprinsipper

Overordnede arkitekturprinsipper fra Digdir

• Ta utgangspunkt i brukernes behov

• Ta arkitektur-beslutninger på rett nivå

• Bidra til digitaliseringsvennlige regelverk

• Del og gjenbruk data

• Del og gjenbruk løsninger

• Lag digitale løsninger som støtter 
samhandling

• Sørg for tillit til oppgaveløsningen

Integrasjonsprinsipper i referansearkitekturen

• Brukerorientert arkitektur

• Tjenesteorientert arkitektur

• Tilgjengelige data

• Gjenbruk av løsninger

• Etterrettelig bruk av data

• Avvik må begrunnes

Kapabiliteter



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 

• Forbedret tilgang til data gjennom datadelings-plattformen

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

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

• Har dere kommentarer til tilnærmingen med plattformen som en dataformidler av 
distribuerte data?

• Flere har kommentert at kapittel 5 er vesentlig mer detaljert enn resten. Har dere 
synspunkter på hvorvidt denne informasjon bør skilles ut i et separat dokument?

• Vi sikter mot kjøretid oppslag og tilgang til datasett. Har dere kommentarer til det?

• Referansearkitekturen forsøker å holde seg på logisk/funksjonelt nivå. Samtidig er det 
foreslått leveranser som er praktisk konkretisering av referansearkitekturen. Hvor ligger 
verdien for dere? Bør disse utarbeides i fellesskap eller hos institusjonene selv?



Kunnskapssektorens 
datafellesskap

KUDAF

https://kunnskapsdata.no/



Referansearkitekturen og KUDAF 
utfyller hverandre

Operasjonelle data for tjenesteproduksjon

Analysedata for forskning, prosessforbedring 
og kunnskapsbaserte beslutningerKunnskapssektorens

datafellesskap 
(KUDAF)

Referansearkitektur for 
deling av data i høyere 
utdanning og forskning



KUDAF er for Kunnskapssektoren, 
Referansearkitekturen er for høyere utdanning og 
forskning

Kunnskapssektoren

Høyere 
utdanning og 

forskning

Forsknings-
institusjonene

Barnehage og 
Grunnopplæringen



KUDAF utvikler referansearkitekturens 
visjon om økosystem for data

• Stimulering av Orden i eget 
hus

• Verdikjedearbeid for data

• Sikre og anonymisert analyse

• Prosesser og tjenester for:

• Fasilitering av fagnettverk

• Regelverks-arbeid



Innsikt og verdi skapes mellom 
samhandlende informasjonsdomener



Vi må bygge kompetanse for å bli et 
datadrevet samfunn



Takk for 
oppmerksomheten!


	Referansearkitektur for datadeling i �høyere utdanning og forskning – deltema digital samhandling på felles plattform
	Referansearkitekturen for deling av data i høyere utdanning og forskning utarbeides i et samarbeid
	Hvorfor referansearkitektur?
	Referansearkitekturen støtter to formål
	Referansearkitekturen støtter to formål
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Datadelingsplattformen er en dataformidler 
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Data deles i overordnet prosess
	Datautveksling ved �eOppslag verdistrøm
	Datautveksling ved �eNotifikasjon verdistrøm
	Datautveksling gjennomføres ved hjelp av  mer detaljerte prosesser i referansearkitekturen
	Rutiner
	Vi ser to nivå av dokumentasjon
	Referansearkitekturens bruk av spesifikasjoner er ukomplett
	Roller i informasjonsforvaltning og datadeling
	Arkitekturprinsipper
	Realisering av referansearkitekturen kunne se slik ut
	Realisering av referansearkitekturen vil skape følgende gevinster
	Hva betyr “JA” til referansearkitekturen?
	Diskusjonsspørsmål plattform
	����Kunnskapssektorens datafellesskap��KUDAF��https://kunnskapsdata.no/
	Referansearkitekturen og KUDAF utfyller hverandre
	KUDAF er for Kunnskapssektoren, Referansearkitekturen er for høyere utdanning og forskning
	KUDAF utvikler referansearkitekturens visjon om økosystem for data
	Innsikt og verdi skapes mellom samhandlende informasjonsdomener
	Vi må bygge kompetanse for å bli et datadrevet samfunn
	Takk for oppmerksomheten!

