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KSU sin inngang til Nornesk

 Mål i utdanningspolitikken: Et 
kunnskapssenter for utdanning
 Primæransvar for å gjøre SR av ulike 

slag for å skape et godt 
kunnskapsgrunnlag for beslutninger
 Politikk
 Forskning
 Praksis
 2012-2019 ved NFR
 Fra sep 2019 ved UiS



HVA er Nornesk?

 Flerfaglig interessenettverk med 
utgangspunkt i et møte i februar 2019 ved 
HVL - Hans Lund en sentral drivkraft fra 
starten

 Første offentlige Årsmøte i oktober 2019 
ved OsloMet

 Digitalt møte arrangert av UiS oktober 
2020

 Neste møte: 21 oktober 2021 i regi av UiA



Årsmøtene med seminarer

 OsloMet: Oppstartsmøte: 
Seminar: Er systematiske kunnskapsoppsummeringer nyttig på alle 
fagområder? 
Flere enn 100 påmeldte – mange bibliotekarer

 Universitetet i Stavanger: Møte nr 2 -
https://www.youtube.com/watch?v=Z_SZg7kWUjA&feature=youtu.be

David Gough – ESI Position Paper
- det internasjonale klimapanelet 
- Hurtigoversikter v/ FHI
- Marte Ødegaard - BISON

https://www.youtube.com/watch?v=Z_SZg7kWUjA&feature=youtu.be


Hensikten til NORNESK

 Å fremme bruken av systematisk 
kunnskapsoppsummering
 Å fremme forståelsen av nytteverdien for 

utvikling av forskning, politikk og praksis
 Øke tilgjengelighet – øke antall 

systematiske kunnskapsoppsummeringer

På tvers av alle fagområder
Åpent for alle som er interessert i 
systematisk kunnskapsoppsummering



NORNESK i utvikling

 Et styre som i dag består av: 
 Hans Lund (HVL), Rigmor Berg (NHI), Gro Jamtvedt 

(OsloMet), Thomas Westergren (UiA), Emma Nordbo 
(NMBU), Kristen Ulstein (NFR), Vigdis Grøndahl (HiØ), 
Elaine Munthe (UiS)



Grunnlagsdokument i utvikling

 Hva – Hvorfor – Hvordan
 Begreper og rekkevidde
 Vektlegging av Open Science, 

transparens, systematikk og 
betydningen av robuste 
kunnskapsgrunnlag
 Kunne kommunisere innad og utad



Formaliteter underveis

 Organisering av Nornesk
 Arbeidsgrupper på ulike områder
 Eksempelvis
 Promotering
 Digitalisering og AI

 Sekretariat?
 Statutter som skal vedtas på neste 

årsmøte



NORNESK i et 
kunnskapssystem

 Partnere nasjonalt og internasjonalt
 Organisasjoner som har SKO som 

primærvirksomhet – brukere av 
SKO – oppdragsgivere – andre 
forskningsorganisasjoner – andre 
fagorganisasjoner

 SKO’enes rolle i kunnskapsøkologien

kunnskap

kunnskap

kunnskap



Evidence Synthesis
International (ESI)

 ESI is a partnership of evidence 
synthesis organisations around the 
world that produce, support, and use 
evidence syntheses.

 ESI aims to be the global hub these 
organizations meet to build capacity, 
share resources, and advocate for 
evidence syntheses and their use in 
practice and policy decision making in all 
areas of human enterprise, from human 
health to conservation, and education to 
veterinary medicine.



Velkommen til Nornesk årsmøte 
og konferanse den 21.10.2021 
ved UiA!

https://www.nornesk.no/forsiden

https://www.nornesk.no/forsiden


 www.uis.no/kunnskapssenter

http://www.uis.no/kunnskapssenter
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