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To temaer



Norges største nettverk for IT- og digitaliserings 

profesjonelle

Misjon Et faglig felleskap for 

kunnskapsdeling og 

kompetansebygging

Visjon Kontinuerlig læring og 

utvikling i et digitalt samfunn

Verdier

Vi er åpne

Vi er kompetente

Vi er samarbeidende

Vi er fremsynte



Vi skaper faglig engasjement

Skape aktiviteter i felleskap (~200 årlig) Landsdekkende fagmiljøer med meninger (~50)



Vi samarbeider på tvers - sektorer, faglige 

retninger, bransjer og land



Faglig mangfold IT Fag

• Brukeropplevelse og Service Design

• Metode og arkitektur

• Programmering og -språk

• Infrastruktur og nettverk

• Programmerbar hardware

• Dataanalyse

• Service management og IT Drift

Forretningsfunksjon

• Innovasjon og produktutvikling

• Porteføljestyring og virksomhetsarkitektur

• Prosjekt- og programstyring

• Kompetanse og rekruttering (HR)

• Sikkerhet, risiko og etterlevelse (GRC)

• Salg, lojalitet og kundeservice (CRM)

• Økonomi og anskaffelser (ERP)

• Samfunnsansvar (ESG)

• Kommunikasjon og markedsføring

• Facilities Management og infrastruktur

Bransje

• Helse og omsorg

• Bank, betaling og skatt

• Velferd og forsikring

• Detaljhandel og logistikk

• Bygg, anlegg og eiendom

• Samferdsel og infrastruktur

• Produksjons- og prosessindustri

• Olje, gass og fornybare kilder

• Forsvar, sikkerhet og beredskap

• Offentlig forvaltning - stat og kommune



Francis D'Silva, Dataforeningen Sør-Øst 

francis@dataforeningen.no

Hvordan kan vi få til en 

felles dugnad for å fylle 

felles datakatalog med 

begrepsdefinisjoner

«Slik bruker du Felles datakatalog» - OSWA fagmøte | 29.apr 2019

mailto:francis@dataforeningen.no


Hvorfor en dugnad?

This concept of operation for the Universal Data 

Element Framework (UDEF) applies to any 

organization that has the requirement to 

exchange data between applications, whether 

internal or external to the organization, and that 

cannot be adequately satisfied by an existing 

data standard.

http://www.opengroup.org/udef/conops.htm

https://www.linkedin.com/pulse/introduction-o-def-open-group-data-element-framework-supper/

The UDEF is being superseded by the Open Data Element 

Framework (O-DEF). This standard will better suit the 

needs of business-to-business communication, but will not 

be backwards-compatible with UDEF. These pages are 

maintained to provide access to legacy UDEF.

http://www.opengroup.org/udef/conops.htm
https://www.linkedin.com/pulse/introduction-o-def-open-group-data-element-framework-supper/


Hvorfor en dugnad?



Hvorfor en dugnad?



Forslag til “dugnadskonkurranse” 
#crowdsourcing #byomd

I konkurrannseperioden f.eks 14 

dager: Dugnadsdeltakere benytter 

relevant informasjon i «Felles 

Datakatalogen». Sender inn sine 

idéer/konsepter o.l innen ev fristen 

satt av verten

En «crowdsourced» idékonkurranse

Dag 1: Verten legger fram usecases 

som forklarer fagdomenet og aktuelle 

informasjonsmodeller for dugnaden 

(Forklarer regler og 

vurderingskritierier) for idéarbeid

Dag x: Kåre de «beste» idéer 

som benytter informasjon i 

fellesdatakatalogen på «mest 

kreativ» måte. Jfr «regler og 

kriterier»

Dag 1: Deltakere får «opplæring» i 

bruk av «Felles Datakatalogen» og 

melder seg på «dugnaden»

Dag x: Send stafettpinnen 

videre til neste vert og planlegg 

neste dugnad


