
Kurs 8 - Få fullt utbytte av felles 
datakatalog – et krasjkurs

Brønnøysundregistrene



AGENDA

10.00 Intro og bakgrunn
10.15 Kom i gang med å dele 
10.45 Pause
10.50 Praktisk del med oppgaver
11.45 Diskusjon og avslutning

Still oss spørsmål med 
«Live Questions»-

funksjonen i NOKIOS-
appen! 



Skate – november 2014

Beslutning

«Skate vil i første omgang adressere de udekkete behovene med høyest prioritet gjennom tre foranalyser, som 
alle skal gjennomføres første halvår 2015:

Informasjonsforvaltning og -utveksling
Ansvarlig: BR, i samarbeid med Difi.
Andre sentrale deltakere: SKD, SSB, NAV, Kartverket, KS/KommIT, Lånekassen

Håndtering av kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter
Ansvarlig: BR/Enhetsregisteret, i samarbeid med Difi.
Andre sentrale deltakere: SKD, SSB, NAV, KS/KommIT

Håndtering av fullmakter for innbyggere
Ansvarlig: NAV, i samarbeid med Helsedirektoratet.
Andre sentrale deltakere: Statens sivilrettsforvaltning, SKD, Lånekassen, KS/KommIT, Kartverket, 
Domstolsadministrasjonen, Utdanningsdirektoratet.



Informasjonsforvaltningsprosjektene under SKATE 
bygger på et omfattende tidligere arbeid
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Orden i 
eget hus  

1
2
3

Oversikt over data

Autoritative data 
(Kun en gang)

Tilgang til data

Fellesløsninge
r

I hver 
virksomhet



Kom i gang med å dele data!

Still dere spørsmålene
 Hva er behovet internt?
 Hva er behovet 

eksternt?
 Hva er enklest å dele?

Tips
 Skaff støtte hos ledelsen
 Finn de «lavthengende

fruktene»
 Sett av tid til forvaltning
 Beskriv prosesser og 

ansvar
 Bruk egnede verktøy



Portal

Visning av FDK innhold på andre 
nettsider, kataloger, 
applikasjoner via FDK sine API’er

Høsteløsning

Andre sine kataloger

Statistikk

Felles data-
katalogRegistreringsløsning



ModellkatalogAPI-katalog

BegrepskatalogDatasettkatalog

datadistribusjon

meningsinnhold



ModellkatalogAPI-katalog

BegrepskatalogDatasettkatalog

datainnhold



ModellkatalogAPI-katalog

BegrepskatalogDatasettkatalog

meningsinnhold



Datasett:
Hvilke data finnes?

Hvem forvalter dataene?
Hvem kan få tilgang?

Hvor ofte oppdateres dataene?



API-er:
Hvordan får jeg teknisk tilgang til 

dataene?
Er det gratis å bruke API-et?



Begreper:
Hva betyr dataene?

Hva mener to ulike virksomheter 
når de bruker det samme ordet?

I hvilke datasett finnes disse 
begrepene?



Informasjonsmodeller:
Hva er den detaljerte strukturen 

på dataene?
Hvordan henger de ulike 
informasjonselementene 

sammen?
Hvilke begrep bruker de?





Har andre 
virksomheter 
definert 
begreper 
som jeg kan 
gjenbruke?



Spør Kommune-
Kari!



Live Questions



5 minutter 
beinstrekk



Praktisk del med oppgaver

Lær hvordan du kan dele din virksomhets 
datasettbeskrivelser, begreper, modeller og 

APIer i Felles datakatalog



Diskusjon og 
oppsummering



Bli med å påvirke videreutvikling av 
løsningene!

Delta?
• Innføringsteam Felles datakatalog
• Innføringsteam begrepskatalog
• Arbeidsgruppe informasjonsmodeller
• Faglig arena for informasjonsforvaltning

Meld nye behov i vår åpne behovsprosess på Github:
https://github.com/Informasjonsforvaltning/behov/issues/new/choose 

Videre lesning: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-
samordning/nasjonal-arkitektur/informasjonsforvaltning 
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