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Forespørsel om innspill - Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og 
forskning 

 
Viser til mottatt brev datert 8.03.2019 med vedlagte høringsdokumenter, og takker for muligheten 
til å komme med innspill. 
 
Brukerutvalget ved Ahus sine innspill til saken er som følger: 
Brukerutvalget har lest de vedlagte dokumentene. Vi synes intensjonen og innholdet i 
handlingsplanen gir et godt grunnlag for digitalisering og bruk både for undervisning og forskning. 
Videre er det positivt at et gjennomgående tema i hele prosessen er at brukerne skal bli involvert i 
alle ledd. 
 
Generelt mener vi at: 

 En bør legge vekt på å standardisere mest mulig, slik at det blir minst mulig lokal tilpasning. 
Det skal være lett å kjenne igjen, uansett hvor en jobber/studerer. 

 Brukersnittet bør være så lavt/enkelt at produktet blir brukt og ikke tilsidesatt. 

 Implementering av systemer som skal «snakke» sammen bør skje samtidig. 

 Grensesnittet mot allerede eksiterende offentlige systemer må være tilpasset. 
 
Digitale data er viktig for bruk til all forskning. Vi har strenge lover og regler relatert til å sikre 
personvern til data som er lagret. Dette gjelder eksempelvis personer som har gitt samtykke til at 
data relatert til studier og forskning kan benyttes. I dag skjer det en rivende utvikling når det gjelder 
utvikling av persontilpasset medisinsk behandling og bruk av kliniske studier i utvikling av nye 
medisiner. Universitetssykehus som Ahus har stort behov for å kunne bruke pasientdata for å delta 
i denne utviklingen til beste for pasient/bruker og de pårørende. 
 
Fra vårt ståsted er det derfor viktig at handlingsplanen også tilrettelegger og underviser i hvordan 
digitaliseringen skal håndteres for praktisk bruk lagres, samt hvordan bruk av dette materialet 
organiseres og benyttes innenfor regelverket.    
 
 
Hilsen 
Cathrine Aas Moen 
Leder Brukerutvalget Ahus 
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