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Bakgrunn for NVA-prosjektet

Tildelingsbrev fra KD på 10,4 millioner til Unit. Med oppdrag om å realisere 
løsning som beskrevet i «Rapport for utredning av nasjonalt vitenarkiv»:

• Ny felles plattform som ivaretar behovene som i dag dekkes av de lokale 
vitenarkivene

• Funksjonalitet i dagens Cristin vil også over tid måtte sees i nær 
sammenheng med den samme plattformen

• Cristin og NVA skal fremstå som et hele og operere på felles et datagrunnlag

• Ingen duplisering av data

• Endre på organisering av arbeidet (prosess og roller) som NVA skal 
understøtte – slik at en utnytter muligheten som NVA gir for å «jobbe 
smartere»



Hva kan arkiveres i NVA



Problemstillinger knyttet til dagens arkivlandskap

• Lite veldefinerte roller og ansvar 

• Lite enhetlige arbeidsprosesser

• Mye overflødig manuelt arbeid

• Etterslep i prosessen for import av metadata fra tidsskrift 

• Dupliserte arbeidsprosesser for rettighetsklarering og valg av lisens i 
vitenarkivene 

• Heterogent systemlandskap

• Mangelfull helhetlig og gjennomgående informasjonsarkitektur for verdikjeden 
knyttet til forskning og publisering



Målsetninger for Nasjonalt Vitenarkiv

Hovedmål 1 
Oppnå brukervennlige og effektive arbeidsprosesser for registrering og tilgjengeliggjøring av 
forskningsresultater. 

Hovedmål 2 
Gjøre alle metadata som registreres i NVA tilgjengelig for indeksering/høsting i søkemotorer 
og søkeportaler som til enhver tid er de mest relevante. En differensiering basert på 
materialtype mht. hva som skal eksponeres må vurderes. 

Hovedmål 3 
Støtte nødvendige metadata for NVI-rapportering for alle resultater som gir uttelling i RBO-
ordningen.

Hovedmål 4 
NVA skal sikre at alle registrerte resultater i NVA som faller inn under loven om 
pliktavlevering, gjøres tilgjengelig for avlevering til Nasjonalbiblioteket. 



Prosjektorganisering



Styringsgruppe

Prosjekteier: Frode Arntsen

Prosjektleder

Prosjektleder: Terje Hellesvik

Test og -akseptanseteam

Hege Johannesen

Utviklingsteam

Techlead

Rurik Greenall

7 utviklere

Funksjonell arbeidsgruppe

Teamleder og produkteier

Jan Erik Garshol

3 produkteiere + interaksjonsdesigner

Uformell referansegruppe

Laila Aksetøy (Sintef), 

Siri Sæther (NINA), 

Nina Andersen (NTNU), 

Liv Gaustad (NTNU)



Prosjektplan

Fase 1 (fram til jul)

Etablere basisløsning for forfatterautoritet, inklusive ORCID og registrering

Identifisere institusjoner som skal få ta i bruk løsningen etter påske

Fase 2 (fra jul til påske)

Gjøre løsningen tilgjengelig for daglig bruk for utvalgte institusjoner

Gjøre data tilgjengelig for 3. part (Google, Oria, Open AIRE, NB)

Fase 3 (fra påske til høstferie)

Justere løsning i tett dialog med utvalgte institusjoner

Fase 4 (fra høstferie til jul)

Løsningen er klar til bruk for Brage institusjoner, inklusiv import av data



Skjermbilder og flyt

• Det jobbes nå med skjermbilder og flyt

• Fokus på innlogging og registrering

• Diskusjoner og møter med den uformelle referansegruppen
• 2 fysiske møter hos Unit, diverse epostutveksling

• Interaksjonsdesigner har utført noen brukerintervju

• Ta kontakt om du vil bidra i det videre arbeidet
• Terje.Hellesvik@unit.no

mailto:Terje.Hellesvik@unit.no


Skjermbilder for innlogging

• Innlogging med Feide

• Knytte Feide ID mot Autoritetsregisteret for person

• Knytte ORCID mot Autoritetsregisteret for person

























Registrering

• Eksempel: registrering av «Artikkel i tidsskrift» der man har DOI-lenke

• Registrering bruker arkfaner

• Henter metadata fra DOI-lenke

• Tidsskrift fra Kanalregisteret

• Verifiserer forfatter mot Autoritetsregister for person 
• Automatisk verifisering hvis forfatter har koblet ORCID


















