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NSDs oppdrag er å sikre fri og 
åpen tilgang til forskningsdata og 
forbedre mulighetene for 
empirisk forskning gjennom et 
bredt tilbud av data og 
støttetjenester.



NSDs omgivelser







NORDi-piloten





CESSDA CESSDA saw SERISS ESS

NSD bygger integrerte 
tjenester





Innlogging

Alle NSDs tjenester bruker standardisert autentisering gjennom 
Uninetts Dataporten.



https://dmp.nsd.no/plan/new


https://arkiveringsportalen.nsd.no/sip/register




Finne data

https://search.nsd.no/study/NSD2457?record-type%5B0%5D=study




Rettighetshaver til forskningsdata

Arkiveringsavtale

NSD forskningsarkiv

Sluttbrukeravtale

Forskere (sluttbrukere)



Kilde: NSDnytt 2, 2017; http://www.nsd.uib.no/om/nsdnytt/, 

Vil dele intervjudata

http://www.nsd.uib.no/om/nsdnytt/


Opplæring

Mål: Heve kompetansen i sektoren rundt
  • Datahåndtering
  • Deling av data
  • Personvern og internkontroll
3 målgrupper: ledelse, forskerstøtte (forskningsadm. og 
bibliotek) og forskerne
Brukerundersøkelse vinteren 2016
– Ulike behov i sektoren
– Samarbeid nasjonalt rundt opplæring



Hva har vi gjort så langt?
Opplæring om datahåndtering/-deling

● •For forskere og forskerstøttepersonale
● •Gr.leggende opplæring i datahåndtering, håndtering av persondata
● •Teori + praktiske oppgaver
● •Heldag, halvdag, foredrag
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Opplæring i internkontroll i.f.m GDPR (nytt regelverk):
● •Samlinger for ledelsen i hele forskningssektoren
● •Neste trinn: opplæring internkontroll for forskerstøtten
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2 workshoper om datahåndtering
● •Workshop om forskningsdata på VIRAK (arr. UiT og NSD)
● •Workshop om Datahåndtering for norske digitale språkdata. (arr. 

NSD, CLARINO, Nasjonalbiblioteket, UiT-bibl., UiB-bibl)



Fokus 2018

En helhetlig og fleksibel pakke av opplæringsmoduler

Ikke-digital opplæring (kurs, workshop, foredrag, mm.) 
● mest mulig systematisk (veilederseminar, ph.d.-kurs)

Digital opplæring (e-kurs, webinar) 
● NTNU januar 2018: 4 videoer i.f.m. nettbasert masteremne i 

forskningsmetode og design
● E-kurs-moduler (testes gjennom NORDi)
● Støtte eksisterende nasjonale løsninger hvor vi kan  

(sikresiden.no, MOOC.no, phdontrack.org)
● Utvikle webinar



FAIR forskningsdata ved NSD
Findable: 

● Persistent ID (DOI);
● Indekserte og og søkbare metadata

Accessible: 

● Åpen tilgangsprotokoll; 
● Tilgjengelig gjennom ID;
● Klar prosedyre for autentisering og autorisering

Interoperable: 

● Metadata (DDI), kontrollert vokabular

● Data tilgjengelig i ulike formater 

Re-usable: 
● Klar og tilgjengelig bruksbetingelser 
● Formater som er relevante i forskningskretsen, kompatibilitet med 

verktøy
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