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Om NSD
NSD – Norsk senter for forskningsdata

• NSD eies av Kunnskapsdepartementet. Opprettet I 1971 og var 
organisertsom en enhet i Norges forskningsråd frem til etableringen 
som aksjeselskap i 2003

• NSD er et sertifisert arkiv (og tilgangsforvalter) for alle typer digitalt 
registrerte data – også persondata

• NSD har et særskilt mandat fra Forskningsrådet som nasjonalt arkiv for 
data fra samfunnsvitenskap, humaniora, helse og medisin og miljø og 
helse, men dette betyr ikke at NSD er begrenset til disse fagområdene. 

• NSD leverer personverntjenester til rundt 140 forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner

• NSD er en infrastruktur og et verktøy for forskning - frigjør ressurser og 
kapasitet for forskningsmiljøene
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Bakgrunn og rammeverk
Nasjonal kontekst:

• Kunnskapsdepartementet: Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av 
forskningsdata

• Norges forskningsråd: Policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata

NSD:

• Grunnbevilgning fra Norges forskningsråd – for arkivering av data med finansiering 
fra forskningsrådet 

• Norwegian Open Research Data Infrastructure (NORDi) er et 5-årig (2016 – 2021) 
prosjekt der NSD er tildelt midler fra Norges forskningsråd for utvikling og fornying 
av e-infrastruktur for forskningsdata – brukervennlige verktøy for håndtering, 
arkivering, administrasjon og tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-tilgjengeliggjoring-og-deling-av-forskningsdata/id2582412/
https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Apen_tilgang_til_forskningsdata/1254001013535
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DMP v1.0  http://dmp.nsd.no

http://dmp.nsd.no
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DMP v1.0 

Tjenester for forskere og studenter

Tjenester for forskningsinstitusjoner
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• (Relativt) mye brukt – over 1100 planer opprettet siden NSD 
DMP ble lansert i november 2017

• Økt fokus på (korrekt) behandling av personopplysninger

• Økt bevisstgjøring rundt arkivering og deling av data 
(anonymisering, samtykke, data trenger ikke slettes)

Hva har vi lykkes med?
Science Europe: “[DMPs] support the researcher in 

considering all relevant aspects of data management from 
the very beginning of a research project. A DMP should 
stimulate researchers to think about optimal handling, 
organising, documenting, and storing of their data”.
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• Vanskelig å kommunisere nytteverdien av DMP; ”enda et skjema å fylle ut”.   
Mottiltak: opplæring, (e-)kursing, interoperabilitet.

• Forvirring rundt, og sammenblanding av, meldeskjema og DMP.                   
Mottiltak: sterkere integrasjon av DMP og meldeskjema (og arkivering).

• For mye fritekst – ´verdiløs´informasjon.                                                       
Mottiltak: mer ”kontroll” i planen; DMP-maler styrt av policy.

• Planene brukes ikke (kun til søknad - formalitet), er usynlige.                    
Mottiltak: DOI på DMP (dele åpent); øke maskinlesbarhet og interoperabilitet
(FAIR).

• Vanskelig å forstå innholdet.                                                                     
Mottiltak: opplæring, (e-)kursing, hjelpetekster.

Hva kan bli bedre?
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Fra DMP v1.0 (siloer)...

Serviceintegrasjon – ”light”
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Project
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...til DMP v2.0 (moduler)...

Full-integrerte tjenester –
aldri mer dobbeltregistrering
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Takk for oppmerksomheten!
trond.kvamme@nsd.no

http://dmp.nsd.no

http://minside.nsd.no
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