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Se video om livssyklus: https://vimeo.com/499175914

Info om håndtering av forskningsdata: https://site.uit.no/rdmtraining/

https://vimeo.com/499175914
https://site.uit.no/rdmtraining/


Formål

• Forstå hvorfor det er nyttig å arbeide godt med en datahåndteringsplan

• Vite hvordan du lager en god datahåndteringsplan som oppfyller krav fra både 
finansiører og egen institusjon

• Vite hvor du kan få hjelp og tilbakemelding



Hva er en datahåndteringsplan? 

En plan for hvordan man skal forvalte eller 
håndtere forskningsdata - både i og etter 
prosjektperioden.

Planen skal ta for seg alle fasene i 
livssyklusen til forskningsdata

Dynamisk aktivt arbeidsdokument

• Første versjon av planen lages tidlig i 
prosjektet 

• Revideres underveis etter hvert som man 
får ny informasjon



Fordeler for forskeren (1)

Først og fremst: Et nyttig verktøy for deg som forsker eller student

• DHP gir god oversikt over alle aktiviteter knyttet til datahåndtering, gjennom hele 
prosjektperioden.

• Bedre prosjektstyring

• Sikrer kvaliteten på dataene i prosjektet

• Sikrer kvaliteten for framtidig gjenbruk

• Bidrar til å synliggjøre kostnader knyttet til datahåndtering

• En god DHP sparer forskeren for ekstra arbeid senere

• Valg av filformat

• Dokumentere og strukturere datasettet for arkivering og deling



Fordeler for forskeren (2)

• Gir finansiør, veileder, kollegaer og arbeidsgiver mulighet for innsyn i planene

• For innspill og konstruktive råd

• En god DHP vil trolig gi bedre uttelling på prosjektsøknader
• Det er vanlig at finansiør stiller krav om DHP, men ikke nødvendigvis på 

søknadstidspunktet

• En god DHP vil gjøre det lettere å arkivere data i tråd med FAIR-prinsippene



Og så er det også noen som pisker

Photo: danilo biancalana / MostPhotos



Krav fra finansiør og arbeidsgiver

UiT
Forskeren skal sette opp en 
DHP i en tidlig fase av 
prosjektet

(Pkt. 4.2 i Prinsipper og retningslinjer for 
forvaltning av forskningsdata ved UiT. 
https://uit.no/regelverk/sentraleregler#v-pills-
742423 ) 

Norges forskningsråd
Godkjente DHP skal være på 
plass ved kontraktsinngåelse 
for alle prosjekter som 
genererer data

(Åpen tilgang til forskningsdata 
https://www.forskningsradet.no/forskningspolit
isk-radgivning/apen-forskning/apen-tilgang-til-
forskningsdata/)

EU, ERC, Horizon Europe
Forskeren skal utvikle en 
DHP innen 6 måneder etter 
mottatt finansiering

(ERC Scientific Council’s DMP information 
document. 
https://erc.europa.eu/sites/default/files/docum
ent/file/ERC_info_document-Open_Research_ 
Data_and_Data_Management_Plans.pdf)

https://uit.no/regelverk/sentraleregler#v-pills-742423
https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/apen-tilgang-til-forskningsdata/
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf


DHP-maler

Prosjekt som skal meldes til Sikt (NSD): deres mal 
(https://sikt.no/tjenester/datahandteringsplan-dmp)

Finansiert av ERC: DMPonline mal 
(dmponline.dcc.ac.uk/)

For alle andre prosjekter: UiTs mal
(uit.no/forskningsdata)

https://sikt.no/tjenester/datahandteringsplan-dmp
dmponline.dcc.ac.uk
uit.no/forskningsdata


DHP-maler

UiTs mal gir god hjelp og forklarer 
elementene som bør være med.  



Hva skal være med i en datahåndteringsplan?

Alle fasene i livssyklusen til forskningsdata:
• Søk/gjenbruk
• Innsamling/generering
• Lagring
• Arkivering/deling/publisering

Men også: 
• Generell informasjon om forskningsprosjektet
• Ansvar og rettigheter
• Metadata og dokumentasjon
• Etikk og samtykke

Og husk: 

• UiTs prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata 
(https://uit.no/forskning/forskningsdata/art?p_document_id=729089#modal_729095)

• FAIR Data Principles (https://www.go-fair.org/fair-principles/)

https://uit.no/forskning/forskningsdata/art?p_document_id=729089#modal_729095
https://www.go-fair.org/fair-principles/


The FAIR Data Principles

www.go-fair.org/fair-principles/

This image was created by Scriberia for The Turing Way community 
and is used under a CC-BY licence. https://doi.org/10.5281/zenodo.3695300

Findable
Data kan gjenfinnes – via gode metadata

Accessible
Data er tilgjengelige – via persistent url

Interoperable
Filene kan åpnes og dataene kan gjenbrukes 
også i fremtiden

Reusable
Data kan gjenbrukes 
gjennom dokumentasjon og lisens

Se video om FAIR: https://vimeo.com/594562864

https://www.go-fair.org/fair-principles/
http://www.scriberia.co.uk/
https://doi.org/10.5281/zenodo.3695300
https://vimeo.com/594562864


Generell informasjon om forskningsprosjektet

• Prosjektnavn

• Beskrivelse av prosjektet, inkludert tema, formål med datainnsamling og hvilken 

analyse som skal gjøres basert på dataene.

• Er prosjektet en del av et større forskningsprosjekt? Er det delt opp i flere 

underprosjekter? 

• Finansiering av prosjektet

• Prosjektleder og deltakere (navn og institusjon)



Ansvar

• Hvem er ansvarlig for oppfølging og revidering av DHP?

• UiTs retningslinjer: Prosjektleder

• Dersom et ph.d.-prosjekt inngår i et større forskningsprosjekt:

• Prosjektleder er ansvarlig for DHP for hele prosjektet

• Ph.d.-studenten skal også lage en DHP for sitt (del-)prosjekt

• (§11.4 i UiTs PhD forskrift)



Rettigheter

• Hvem eier dataene?

• UiTs retningslinjer: UiT eier dataene 

• Er eksterne samarbeidspartnere involvert? 

• Ansvar og rettigheter bør avklares i en formell avtale.

• Hvem har rettigheter til å håndtere data? Innsamling, strukturering, analyse, etc. 

• Hvem har adgang til data? Kun innsyn, ikke håndtere

• Eget webinar om «Eierskap og bruksrett til forskningsdata: policyer og avtaler»
(site.uit.no/rdmtraining/forskningsdata-og-avtaleverk/)

site.uit.no/rdmtraining/forskningsdata-og-avtaleverk/


Innledende fase: Gjenbruk av data

• Finnes det eksisterende data som kan gjenbrukes i ditt prosjekt?

• Steder å søke data: 

• DataCite (search.datacite.org)

• BASE  (www.base-search.net/)

• Google Dataset Search (datasetsearch.research.google.com/)

• Open Polar (openpolar.no)

• Registry of research data repositories (re3data.org)

• Eget webinar om «Hvordan søke og sitere forskningsdata»
(site.uit.no/rdmtraining/hvordan-soke-og-sitere-forskningsdata/)

site.uit.no/rdmtraining/hvordan-soke-og-sitere-forskningsdata


Aktive fase: Datainnsamling

• Når skal data samles inn?

• Hvilken type data skal samles inn? 

• F.eks. observasjoner, simulasjoner, intervjuer

• F.eks. tekst, lyd, bilder, numeriske data.

• Hvilke metoder for datainnsamling skal benyttes? 

• Beskrivelsen kan gjenbrukes ved publisering av artikler og ved arkivering av data.

• Ressursbehov

• Behov for ekstra hardware eller spesiell programvare? 

• Behov for hjelp fra personer med spesialkompetanse?

• NB: Her kan det hende du avdekker et budsjettbehov



Aktive fase: Lagring

• Prosedyrer for lagring, backup og gjenoppretting.

• Backup: UiT er ansvarlig hvis man lagrer på godkjente systemer

• Hva er forventede datamengder?

• Har du tilstrekkelige lagringsmuligheter eller behov for ekstra tjenester?

• NB: Her kan det hende du avdekker et budsjettbehov

• Eget webinar om «Lagring av forskningsdata»

(site.uit.no/rdmtraining/lagring-av-forskningsdata/)

site.uit.no/rdmtraining/lagring-av-forskningsdata


Aktiv fase: Lagring og innsamling i felt 

• Hvilke (sikkerhets)rutiner skal benyttes for trygg lagring og backup
av data i felt?

• Hvordan skal data trygt overføres fra felt til hoved-lagringsmedium? 

• Skal det gjøres opptak? 

• Om ja, på hvilken type mediaenhet? Godkjent?

• Skal det gjøres intervju, med innsamling av persondata?

• Kontakt ITA for veiledning 

• f.eks. kryptert USB, diktafonapp og lagring direkte til TSD.

• Eget webinar om «Lagring av forskningsdata»

(site.uit.no/rdmtraining/lagring-av-forskningsdata/)

site.uit.no/rdmtraining/lagring-av-forskningsdata


Aktiv fase: Dokumentasjon og strukturering

• Hvordan skal datasettet dokumenteres og beskrives?
• ReadMe fil

• Metadata

• Hvilke filformat vil bli brukt?
• Persistente filformater

• Hvilken syntaks skal brukes på fil- og mappenavn?

• Se UiT Open Research Data arkiveringsguide for tips 
(https://site.uit.no/dataverseno/nn/arkivering/)

• Eget webinar om «Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata» 
(https://site.uit.no/rdmtraining/hvordan-strukturere-og-dokumentere-forskningsdata/)

https://site.uit.no/dataverseno/nn/arkivering/
https://site.uit.no/rdmtraining/hvordan-strukturere-og-dokumentere-forskningsdata/


http://opendata.uit.no

http://opendata.uit.no/


Arkiveringsfase : Arkivering og deling (1)

• Hvilke data skal arkiveres?

• Skal dataene, eller deler av datasettet, arkiveres åpent eller lukket?
• UiTs retningslinjer: Hovedregel er at data skal deles 

• Hvis ja, hvilke data? 

• Hvis nei, hvorfor ikke? 

• Krever dataene noen form for behandling før de kan deles? 
• F.eks. anonymisering, samling, konvertering til persistente filformater

• Både rådata og behandlet data bør arkiveres, samt ubrukt data

• Eget webinar om «Hvordan arkivere forskningsdata»
(https://site.uit.no/rdmtraining/hvordan-dele-forskningsdata/)

• Eget webinar om «Håndtering av sensitive forskningsdata»
(https://site.uit.no/rdmtraining/handtering-av-sensitive-forskningsdata/)

https://site.uit.no/rdmtraining/hvordan-dele-forskningsdata/
https://site.uit.no/rdmtraining/handtering-av-sensitive-forskningsdata/


Arkiveringsfase : Arkivering og deling (2)

• Hvor skal dataene arkiveres?
• UiTs retningslinjer: Pålitelige arkiver, som sikrer UiT 

tilgang til bruk av dataene

• UiT Open Research Data eller søk etter dataarkiv på
re3data.org

• Når skal data gjøres åpent tilgjengelig?
• UiTs retningslinjer: Så tidlig som mulig

• Hvilken lisens skal legges på data?
• UiTs retningslinjer:  Så få begrensninger som mulig

• Er det andre betingelser, begrensninger eller embargo på gjenbruk?

• Eget webinar om «Lisensiering av forskningsdata»
(https://site.uit.no/rdmtraining/hvordan-velge-rett-lisens-for-forskningsdata/)

https://site.uit.no/rdmtraining/hvordan-velge-rett-lisens-for-forskningsdata/


Etikk og samtykke

• Skal det samles inn informasjon fra personer og er den personidentifiserende? 

• Du må innhente samtykke til arkivering og gjenbruk av data: 

• https://sikt.no/tjenester/personverntjenester-forskning

• Ta kontakt med Sikt (NSD) og (fungerende) personvernombudet ved UiT

• Sølvi Brendeford Anderssen: personvernombud@uit.no

• Personvern på UiT: uit.no/etikk

• Eget webinar om «Håndtering av sensitive forskningsdata»
(https://site.uit.no/rdmtraining/handtering-av-sensitive-forskningsdata/)

https://sikt.no/tjenester/personverntjenester-forskning
mailto:personvernombud@uit.no
https://uit.no/forskning/etikk
https://site.uit.no/rdmtraining/handtering-av-sensitive-forskningsdata/


Tilbakemelding på DHP?

UB kan sjekke om din DHP er i tråd med 
retningslinjer og beste-praksis-anbefalinger.

Utfylte planer kan sendes til: 
researchdata@hjelp.uit.no

for tilbakemelding.

Oppfordring: Gi oss litt tid til å hjelpe dere, 
ikke send DHPen til oss kvelden før fristen 
☺

"Feedback" by Got Credit is licensed under CC BY 2.0

mailto:researchdata@hjelp.uit.no
https://www.flickr.com/photos/144008357@N08/46743200451
https://www.flickr.com/photos/144008357@N08
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Eksempler på DHPer

Se oversikt under uit.no/forskningsdata
> planlegging
> datahåndteringsplaner

(direktelenke:

https://uit.no/forskning/forskningsdata/art?p_document_
id=721539#modal_724372)

https://uit.no/forskning/forskningsdata
https://uit.no/forskning/forskningsdata/art?p_document_id=721539#modal_724372


Mer info og hjelp

Forskningsdataportalen på UiT: 

https://uit.no/forskningsdata
• DHP mal + eksempler

• Prinsipper og retningslinjer for forvalting av 
forskningsdata ved UiT

• Tips

• Kurstilbud

Opplæring i håndtering av forskningsdata:

https://site.uit.no/rdmtraining/

E-post: 

researchdata@hjelp.uit.no "Help!" by lydia_shiningbrightly is licensed under CC BY 2.0

https://uit.no/forskningsdata
https://site.uit.no/rdmtraining/
mailto:researchdata@hjelp.uit.no
https://www.flickr.com/photos/31917220@N07/4436324664
https://www.flickr.com/photos/31917220@N07
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Kommende webinar – uit.no/forskningsdata > Opplæring

Norsk undervisning

Engelsk undervisning

Flere arrangementer kommer senere

https://uit.no/forskningsdata


Evaluering

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre innholdet i webinarene våre. 
En tilbakemelding fra deg vil være til god hjelp.

Her: skjema.uio.no/ubevalno

Dato: XX

Emnekode: Forskningsdata 

https://nettskjema.no/a/ubevalno#/page/1 


researchdata@help.uit.no

Adrian Verhoef

Leif Longva

CC BY 4.0Research data @ UiT

researchdata@hjelp.uit.no

mailto:researchdata@hjelp.uit.no
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