
 
Datahåndtering – hva, hvorfor og hvordan? 

 
Arbeider du i et forskningsprosjekt hvor du bruker forskningsdata – eller planlegger du et? 

 
Arbeider du med forskerstøtte, og trenger mer informasjon om håndtering av forskningsdata med 

eller uten personopplysninger? 
 
NSD – Norsk senter for forskningsdata vil 4.4.2018, 13:30-15:30 gi opplæring for SLATE i god 
håndtering av digitale forskningsdata. Gjennom dette foredraget får du en første innføring i det å 
behandle forskningsdata fra prosjektstart til slutt.  
 
Målgruppen er forskere, PhD-stipendiater, studenter og forskerstøtte på tvers av fagfelt og 
datatyper. 
 
Innlegget fokuserer på det du må vite for å håndtere dine forskningsdata effektivt, sikkert og i tråd 
med regelverket. Hvilke krav stilles, og hvordan oppfyller du dem? Hvordan kan du gjøre dataene 
dine siterbare? Hvorfor bruke en datahåndteringsplan? Du får svar på hvem du kan kontakte og hva 
du kan få hjelp til. Du får også en praktisk introduksjon til relevante tekniske løsninger utviklet av NSD 
for å gjøre enklere å finne, bruke og dele forskningsdata (verktøy for å skrive datahåndteringsplan, 
arkivere, gjøre data siterbare, etc.) 
 
Praktisk informasjon: 
Dato, tid: 4.4.2018, kl. 13:30-15:30 
Sted: SLATE møterom 
 
Kontaktinformasjon NSD: opplaring@nsd.no  
Kontaktperson: Gunn Inger Lyse, epost: gunn.lyse@nsd.no, telefon: 55 58 32 24 
Kontaktinformasjon SLATE: Barbara Wasson, barbara.wasson@uib.no 
 
Kort om NSD 
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS er et nasjonalt, tverrfaglig arkiv for forskningsdata, eies av 
Kunnskapsdepartementet og er en sektorpolitisk organisasjon som skal tjene forskningssektoren 
uten å tjene penger. NSD startet som en datatjeneste for samfunnsforskningen i 1971, men har etter 
hvert utviklet breddekompetanse innenfor arkivering og kuratering, personvern og forskningsetiske 
spørsmål, og tilgjengeliggjøring av data relevant for forskning og for kunnskapsgrunnlag.  
 
Kjernen i NSDs virksomhet er forskningsmiljøenes tilgang til gode, veldokumenterte og relevante 
data. NSD har alltid hatt som mål at forskningsdata bør tilgjengelig gjøres mest mulig åpent, samtidig 
som lovverk og etikk må respekteres og beskyttes.  
 
NSD Opplæring  
I forbindelse med prosjektet NORDi arrangerer NSD en rekke kurs i temaer knyttet til datahåndtering, 
skreddersydd for ulike målgrupper (bl.a. personvern, internkontroll, datahåndteringsplaner, 
arkivering, publisering av forskningsdata, tilgjengeliggjøring og bruk av data.) Disse foredragene 
inngår som del i NSDs opplæringstilbud hvor målet er å heve kompetansen om personvern og 
datahåndtering blant ansatte og studenter. 
Les mer på www.nsd.no og www.nsd.no/nordi 
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