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Innspill til handlingsplanen for digitalisering  
 
Vi viser til utkastet til «Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning» og 
muligheten for å komme med innspill til denne.  
 
Vi mener at: 

- Handlingsplanen er meget ambisiøs, både i tid og omfang. Den forsøker å dekke et stort 

temaområde. En generell tilbakemelding er at handlingsplanen bør ha en tydeligere 

prioritering av viktige områder, og fokusere på å konkretisere disse nærmere. På denne 

måten kan vi få en handlingsplan som vil være et godt verktøy i det videre arbeidet.   

- Det er viktig at nasjonale fellestjenester understøtter en målsetning om likeverdig tilgang til 

tjenestene uavhengig av sektor, slik at det ikke bygges opp barrierer for samarbeid mellom 

sektorene – når våre respektive samfunnsoppdrag skal løses. Forankring i 

helseforetakssektoren er viktig, og vi legger merke til at Helse- og omsorgsdepartementet 

ikke er inkludert i den beskrevne styringsmodellen. 

 

Utdanning 
Stordata om undervisnings- og læringsprosesser er et spennende område som kan muliggjøre 
datadrevet utdanningsforskning. Mye av eksisterende utdanningsforskning er kvalitativ forskning og 
med begrenset materiale. Forslaget i planen vil derfor kunne gi ny kunnskap innen dette området.   
 
Den største gevinsten ligger i at data lagres en gang og vil være tilgjengelig for gjenbruk.  Vi vil 
spesielt fremheve pkt 3.3 «Prioriteringer» som viktige områder for Helse Bergen. Ett av områdene vi 
ser for oss vil ha et stort potensiale fremover er felles utvikling av digitale læringsressurser. Dette vil 
ikke minst ha betydning i forhold til fremtidige etter- og videreutdanninger som vil ha et stort fokus i 
årene som kommer.  
 
Planen støtter opp om målene i ny forskrift om felles rammeplan i helse- og sosialfagutdanninger der 
felles læringsutbytte for alle de helsefaglige utdanningene er at kandidaten har digital kompetanse 
og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå. En forutsetning 
for å oppnå dette læringsmålet er at både undervisningssted og praksissted er tilrettelagt for læring 
på dette området, noe som også innbefatter oppdatert kompetanse hos undervisere. 
 
Forskning 
Handlingsplanen retter seg mot forskere og tjenester disse kan benytte. Et perspektiv som nærmest 
er fraværende i handlingsplanen er behovene til institusjonene som forskerne er ansatt ved. 
Forskningsutøvende institusjoner i alle de tre offentlig finansierte sektorene er av ulik størrelse og 
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innretning. Det er ønskelig med et klart institusjonelt perspektiv i utformingen av tjenestetilbudet, 
slik at det er opp til den enkelte institusjon hvilke tjenester som benyttes, hvordan disse benyttes i 
institusjonen, og av hvem.  
  
Helse Bergen støtter arbeidet med å tilrettelegge for effektive rutiner for forskningsinstitusjoner som 
ønsker tilgang til offentlige data til bruk i forskningsprosjekter. Lett tilgjengelige, kvalitetssikrerede 
offentlig data, spesielt fra Statistisk sentralbyrå, er et område som er høyt prioritert. Vi ønsker også å 
rette oppmerksomheten til samarbeidsprosjektet mellom Statistisk sentralbyrå og Norsk senter for 
forskningsdata rundt microdata.no. Tjenesten mottok for øvrig Datatilsynets personvernspris for 
innebygd personvern i praksis i 2018. Det er viktig for Helse Bergen at ulike offentlig finansierte 
initiativ blir samordnet på en god måte. Andre aktører enn Unit kan tenkes å kunne levere løsninger 
innen dette feltet.  
 
Forskere og andre medarbeidere i forskningsprosjekter etterlyser tjenester for enkelt og sømløst 
kunne dele data og samarbeide med kolleger nasjonalt og internasjonalt. Tilsvarende er det behov 
for tjenester knyttet til lagring av store datamengder og tyngre beregninger/prosesseringskraft. Det 
må nøye vurderes hvorvidt nasjonale, egenutviklede løsninger er å foretrekke fremfor internasjonale 
plattformer som brukes av våre samarbeidspartnere.  
 
Arbeidet med utstedelse av permanente identifikatorer (DOI) og digital forsker-ID (ORCID) viktig for å 
styrke arbeidet med gode indikatorer som grunnlag for styringsdata på tvers av sektorene.  
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