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Saksliste: 

1. Velkommen ved Cecilia 
2. Hvordan henger prosjektene FAIR og Spesialsamlinger og databaser sammen? 
3. Status for Spesialsamlinger og databaser (SSDB) 
4. Status for FAIR@uio 

 
Presentasjon fra møtet 

Beslutninger og veivalg  

Beslutningspunkter for SSDB ble sendt på sirkulasjon etter møtet med svarfrist 14. juni. Disse ble tatt til 

etterretning med kommentar om at prosjekter fra HF bør med i vurderingsgrunnlaget for Alvin. 

 Hva er besluttet Kort begrunnelse 

1 SSDB: Fortsette med testing i Alvin 

gjennom et begrenset medlemskap i 

prosjektperioden  

Prosjektet tester Alvin videre gjennom et begrenset medlemskap i 

prosjektperioden og velger om vi skal bli fulle medlemmer i konsortiet 

først ved prosjektets slutt (årsskiftet 2022/23). Prosjektgruppa jobber 

tett med Alvin om UiOs behov i prosjektperioden for å få reell innsikt i 

hva man kan få til i samarbeid og hva gevinstene av konsortium-

deltagelse vil være. 

2 SSDB: Utforske alternative/parallelle 

løsninger  

Prosjektet utforsker alternativer til Alvin parallelt – både med blikk på 

om det finnes andre løsninger som dekker alle de identifiserte 

behovene i en plattform, eller som et parallelt «spor» i tillegg til Alvin 

3 SSDB: Inkludere testing av front end-

muligheter i prosjektet 

Det settes av ressurser (kan spesifiseres hvor mye til neste 

styringsgruppemøte) til å lage portaler/innganger til enkeltsamlinger i 

Alvin fra UiOs nettsider. Selv om prosjektet skal jobbe med back end, 

trenger pilotprosjektene å se hva som er mulig å få til av front end-

løsninger for å kunne vurdere egnethet (bildevisning, samlings-

presentasjoner mm.) 

4 SSDB: Tildeling av 11 månedsverk til 

ILN, 4 måneder til IPED/MUV og inntil 

3 måneder til EMMA  

Tas fra de frie midlene avsatt til pilotprosjekten (NOK 2M) 

 

https://www.ub.uio.no/om/prosjekter/spesialsamlinger-og-databaser/moter-og-referater/styringsgruppemote_210528.pdf
https://www.ub.uio.no/om/prosjekter/spesialsamlinger-og-databaser/moter-og-referater/sirk_spesialsamlinger-og-databaser.pdf
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Aksjonspunkter: 

# Aksjonspunkt Ansvar Utfører  Frist Kommentar 

1 SSDB: Inngå medlemskap i 

Alvin ut prosjektperioden 

Cecilia 

Ekström 

Astrid 

Anderson 

Kristian 

Salcedo 

Aug-

2021 

 

2 SSDB: Utrede alternative 

løsninger 

Astrid 

Anderson 

Prosjekt-

gruppa 

 Vår 

2022 

Gis som oppgave til et par av 

prosjektgruppedeltagerne 

3 SSDB: Teste front end-

løsninger 

Astrid 

Anderson 

Prosjekt-

gruppa 

 Høst 

2022 

Gis som oppgave til et par av 

prosjektgruppedeltagerne. 

Ressursbruk kan redegjøres for 

på et senere 

styringsgruppemøte 

4 SSDB: Overføre midler til 

pilotene 

Astrid 

Anderson 

UBs adm.  Aug- 

2021 

 

5 SSDB: Vurderingsgrunnlag Astrid 

Anderson 

Prosjekt-

gruppa  

 Høst 

2021 

Kartlegge behov ved UiO for 

en plattform-løsning som Alvin 

og om mulig teste ytterligere 

samlinger enn det som alt ligger 

i prosjektet. Ha et spesielt blikk 

på samlinger fra HF. 

6 FAIR@uio: Fortsette 

arbeidet med uthenting av 

metadata fra pilot-data 

Anne 

Bergsaker 

Utviklere + 

pilotdeltake

re 

 Høst 

2021 

 

7 FAIR@uio: Utbedre 

presentasjon av metadata 

for forskere, sammen med 

piloter 

Anne 

Bergsaker 

Utviklere + 

pilotdeltake

re 

 Høst 

2021 

 

8 FAIR@uio: Avklare hvor i 

arbeidsflyten metadata på 

overordnet nivå 

(eksperiment-, prosjekt-, 

lab-, gruppe-nivå) kan/bør 

legges inn 

Anne 

Bergsaker 

Prosjektgru

ppe + 

piloter 

 Høst 

2021 

 

 

Neste møte i styringsgruppa blir i september 2021. 


