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Felles prosjekt for integrasjonsarkitektur (UH:IntArk) 
 
Bakgrunn og forventede gevinster 
For å lykkes med digitalisering, må vi sørge for at data er gjort tilgjengelig på en god måte.  Arbeidet 
med integrasjonsarkitektur skal avklare hvordan IT-tjenester kan integreres; hvordan informasjon 
flyter mellom tjenestene. Det er begrenset hva vi kan gjøre med datasystemene vi har i dag, men vi 
kan lage retningslinjer og integrasjonstjenester som gir godt samspill i nyanskaffelser. Dette skal 
hjelpe norske UH-institusjoner til å tilby sine studenter digitale undervisningsmiljø og 
forskningstjenester i verdensklasse, samt effektivisere administrative prosesser gjennom høyere grad 
av automatisering. 

De forventede gevinstene fra integrasjonsarkitekturen er å: 
• klargjøre ansvar rundt tjenester og data som integreres, inklusiv policy og prosesser for 

eskalering og unntakshåndtering, noe som letter organisatorisk samhandling. 
• redusere kompleksitet og kostnader i systemlandskapet ved å innføre standard 

samhandlingsmønstre og modulære grensesnitt, som reduserer kostnader og teknisk gjeld, 
legger til rette for mer standardisering og gjenbruk, samt letter endringer. 

• redusere tiden fra dataoppdatering i kildesystemet til endringene er synlige hos alle som 
bruker disse data, og slik gi tilgang til «ferskere» data. Tjenester kan raskt gi brukerne 
oppdatert informasjon.  

• effektivisere integrasjon av IT-tjenester gjennom å redusere mengde data som må 
overføres, da kun oppdaterte eller anvendt data overføres. 

• systematisere revisjonsinformasjon og sikre transparens ved å samle informasjon for GDPR, 
revisjon og kontrollerarbeid 
 

BOTT-samarbeidet mellom UiO, UiB, NTNU og UiT har som formål å styrke de deltakende 
organisasjonenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om 
organisasjonens primærvirksomhet. UiO har, blant annet for å imøtekomme lovverk tilknyttet GDPR, 
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utviklet en integrasjonsarkitektur som består av retningslinjer, veiledning, og tekniske komponenter. 
På grunnlag av UiOs integrasjonsarkitektur (UiO:IntArk) ble det laget en visjon om en felles IntArk for 
BOTT. Denne ble behandlet i Udir-BOTT styringsmøte 28. aug. 2017. Samtidig har Uninett laget en 
integrasjonstjeneste gjennom Dataporten, som nå er lagt inn i nye Feide. Dataporten passer godt inn 
i BOTTs visjon, da den komplementerer arkitekturen innen en annen gren av fagfeltet integrasjon. 

På møte for IT-lederne ved universiteter og høyskoler (UH-IT) 15. juni 2018 ble et samspill mellom 
løsningene presentert, og IT-lederne vedtok å gå videre med utarbeidelse av et felles sektorprosjekt 
for integrasjonsarkitektur.   

Prosjektstruktur og resultatmål 
Prosjektet har finansiering og bemanning fra BOTT, Unit og Uninett. Prosjekteier er Lars Oftedal, UiO. 
Prosjektet er planlagt til 16 uker, med oppstart oktober 2018.  
 
Prosjektet har to grener; ett som lager forslag til en referansearkitektur, og et piloteringsløp hvor en 
sterk driver er BOTTs konkrete behov knyttet til pågående anskaffelser av IT-tjenester for Sak/arkiv- 
og Økonomi/Lønn. Resultatmål er: 

1. Lage et forslag til referansearkitektur for hvordan man skal finne, frakte og tilby data på en 
sikker og uniform måte. Arkitekturen inkluderer: 

o Beskrivelse av avgrensninger og forhold til de tilgrensende domenene 
(organisasjonsdomenet, infrastrukturdomenet, informasjonsdomenet og sluttbruker-
/tjenestedomenet) 

o Beskrivelse av hvilke samhandlingsmønstre som dekkes av arkitekturen, f. eks. 
mønstre kartlagt i Difis DSOP-arbeid med eOppslag og eNotification 

o Beskrivelse av tekniske, funksjonelle komponenter inkludert i arkitekturen, inklusivt 
hva som er felles for sektoren og hva som er lokalt 

o Beste praksis og føringer for utforming av API. Disse føringer må kunne byttes ut og 
videreutvikles ved behov. 

2. Pilotere for BOTT den tekniske løsningen som er i bruk på UiO i dag. Piloten skal validere 
oppsett, skalering, sikkerhet og utforske funksjonalitet produktene støtter, men som ennå 
ikke er tatt i bruk. 

Anvendelse og avgrensning av prosjektresultater 
Referansearkitekturen skal brukes til å legge føringer for teknisk realisering av den tekniske 
løsningen, for å stille krav til leverandører i anskaffelsesprosesser og til å etablere policy og prosesser 
rundt integrasjoner. 
 
Piloteringen for BOTT av den tekniske løsningen skal danne erfaringsgrunnlag for realisering av den 
tekniske løsningen i et senere prosjekt. Den tekniske løsningen fra det neste prosjektet er tenkt brukt 
som komponent BOTT Sak og Arkiv prosjektet (juni 2019) og BOTT Økonomi og Lønn prosjektet 
(september 2019). 
 
Noen avgrensninger rundt integrasjonsarkitekturprosjektet: 

• UH:IntArk vil sette føringer som sier hvilke data som skal tilgjengeliggjøres gjennom API, 
hvordan de skal tilbys, og hvem som er ansvarlige for dette. Det ligger ikke til UH:IntArk 
prosjektet å bygge eller tilgjengeliggjøre API-ene på vegne av seg selv eller andre. 

• UH:IntArk vil sette føringer for hva man bør se etter når man anskaffer sluttbrukertjenester/-
programvare. UH:IntArk leverer ikke de integrasjoner og integrasjonskomponenter 
programvare(tjeneste) trenger for å fungere med UH:IntArk. 
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• UH:IntArk-prosjektet skal pilotere, teste og eventuelt anbefale tekniske løsninger, men ikke 
levere tekniske løsninger 

 
Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
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