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Agenda

10.00 Velkommen Roar Olsen, Unit

10.03 – 10.30 Plattformer, økosystemer, tung og lett IKT Bendik Bygstad, Professor UiO

10.30 – 10.50 Innledning om strategiske valg, oppgavedeling og 
finansieringsmodell

Roar Olsen, Unit

10.50 – 11.30 Handlingsplanen og prioriteringer per område Kristin Selvaag, Unit
Områdeansvarlige, Unit

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 16.00 Fagutvalgsmøter



BENDIK BYGSTAD, UIO



Innovasjon i to hastigheter

med lettvekts-IT og plattformer

Bendik Bygstad 

Dept. of Informatics

Universitetet i Oslo



Digital Fornying: Helse Sør-Østs regionale 

integrasjonsplattform
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Digital Fornying:

- HSØ 2013-18

- Standardisere

- Integrere

- Top-down

- 7.300 mill

- Bare delvis

vellykket



St.Hanshaugen bydel
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• Pasientstyrt 

• Overvåket av 

helsepersonel

l i bydelen

• Enkelt, men 

fleksibelt

• Kontakt: Sven 

Bue Berger



To motsetningsfylte trender
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Tungvekts-IT
- ”IT-siloer integreres

- Økende kostnader og kompleksitet

- Pålitelig, sikkerhet, personvern

Lettvekts-IT
- Innovativ, brukerdrevet, lavkost

- Problemer: Helhet, sikkerhet ect.

”Internet-of-Things”

Cloud-løsninger

”Consumeri-

zation”

”Robotic Process

Automation”

	

IT-arkitektur i Helse Sør-Øst

DIPS, kliniske systemer, BizTalk 

and 275 fysiske integrasjoner



Tung- og lettvekts-IT
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Tungvekts-IT Lettvekts-IT

Profil Back-end: Støtter behovet for 

dokumentasjon

Front-end: Støtter arbeidsprosesser

Systemer Journal, lab, røntgen etc. Prosess-støtte, apper, BI, skyløsninger

Teknologi Servere, databaser, mellomvare Nettbrett, electroniske tavler, 

mobiltelefon

Eier IT-avdelingen, organisasjonen Profesjonelle brukere, leverandører

Bruker-medv. Representasjon Deltakelse

Utviklings-

kultur

Systematikk, kvalitet, sikkerhet Innovasjon, eksperimentering

Problemer Høye kostnader, økende 

kompleksitet

Isolerte “dingser”, datahåndtering, 

sikkerhet

Kunnskaps-

regime

“Et kunnskapsregime, drevet av IT-

profesjonelle, bygget på 

systematisk kravspesifikasjon, 

og realisert gjennom software

engineering”

“Et kunnskapsregime, drevet av 

kompetente brukeres behov for 

arbeidsstøtte, bygget på mobil digital 

teknologi, og realisert gjennom 

innovasjonsprosesser ”



Eksempler
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Apper Whiteboards

Plattform

økosystemer

“Plattformisering”



Sykehuset i Østfold (Kalnes)
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Imatis ved Sykehuset i Østfold
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Sykehuset i Østfold: Kombinasjon av

lettvekts- og tungvekts-IT 
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Lettvekt

Tungvekt



Teori: Digitale økosystemer

Apple

Android

AirBnb

Uber

Altinn

Finn

..
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Plattformer
ØKONOMISK PERSPEKTIV

(Parker, van Alstyne, Choudary 2014)

Plattform

“A business platform is a nexus of rules 
and infrastructure that facilitate 
interactions among network users. A 
platform may also be viewed as a 
published standard, together with a 
governance model, that facilitates third 
party participation”.

Økosystem

Two or n-sided markets grow by 
network effects, not on traditional
economies of scale. 

TEKNISK PERSPEKTIV

Tiwana 2013.

Plattform

“A platform is the extensible codebase of a 

software-based system that provides core 

functionality shared by apps that interoperate 

with it.” 

Økosystem

A digital ecosystem consists of the collection

of platform and the apps specific to it.
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Platformisering som prosess
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IT	silos	

GUI	

Logic	

DB	

System			System		System		System	
					A														B												C												D										

Boundary	
resources	

Sys
D	

Sys
C	

Sys
B	

Sys
A	

User	services	

Hybrid	pla orm	

Pla ormiza on	process	

IT	silos:	Systems	designed	for	
separate	user	groups,	with	a	3-
layer	structure	of	GUI,	business	
logic	and	database.	
	

Hybrid	pla orm:	A	pla orm	
structure	where	boundary	
resources	connect	silo	systems	
and	user	services	
Boundary	resources:	Tools	and	
regula ons	that	serve	as	an	
interface	between	systems	and	
user	services		

Pla ormiza on:	A	process	
where	an	IT	silo	architecture	is	
gradually	restructured	into	a	
hybrid	pla orm,	through	3	
steps:	
- Establishing	boundary	

resources	
- Stabilising	data	layer	
- (Re)designing	user	services	

GUI	

Logic	

DB	

GUI	

Logic	

DB	

GUI	

Logic	

DB	

Bygstad, B. and Hanseth, O.: Transforming large e-health infrastructures through platformization (ECIS 2018) 



Samspill mellom tung- og lettvekt: 

Løs kobling!

• Løs teknisk kobling: ”Interaksjon, ikke 

integrasjon!”

• Løs kobling mht standarder: Ikke forsink 

innovasjonsprosessen.

• Løs organisatorisk kobling: Ulike firmaer, 

ulike innkjøpere!
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Hvordan skal vi styre dette…?
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Laissez
-faire	

Plat-
form	

Mono-
poly	

Bi-
modal	

Resourcing	
Low				High	

										Low	
Securing	
									High	

Defini ons	
	
Resourcing:	Enhancing	innova on	of	lightweight	IT		
Securing:	Controlling	the	use	of	lightweight	IT	
	
Laissez-faire:	Allowing	local	implementa ons,	but	no	support	
Monopoly:	Lightweight	IT	is	subjected	under	heavyweight	regime	
Pla orm:	Division	of	labour	between	core	heavyweight	and	3rd	party	
lightweight	IT	
Bimodal:	Lightweight	solu ons	are	developed	by	business	units,	but	
set	into	produc on	under	heavyweight	regime	

Governance	models	

Bygstad and Iden: A Governance Model for Lightweight IT. WorldCIST 2017



Monopoly

• In the monopoly model, central 

(heavyweight) IT management 

decides which lightweight IT 

initiatives that should be prioritized, 

based on standard assessment 

criteria

• The monopoly model is a low-growth 

strategy, and may result in the loss 

of opportunities for productivity 

enhancement and organizational 

innovation.
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Helse Sør-Øst



Laissez-faire

• The laissez-faire model, allows a 

''free-market" to emerge. It implies 

that lightweight solutions are 

developed and implemented as 

stand-alone solutions.

• The advantage is fast innovation 

and user-oriented solutions, and it 

will contribute to developing the 

lightweight segment. Disadvantages 

are well known; it is often difficult to 

scale the solutions, and there are 

security and privacy issues.
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Isolated apps



Bi-modal IT

• In line with Gartner’s principle for 

bimodal IT [10] this means that 

lightweight solutions are developed in 

separate processes, but are subject to 

heavyweight regime when integrated 

and set into production. 

• The advantage with this model is that 

it is leveraging the strength of both 

heavyweight and lightweight,. The 

disadvantage is that the available 

capacity at the heavyweight IT 

department and internal budgets will 

set limits to innovation. 
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Lett-

vekt

Tung

vekt

Sykehuset i Østfold



Platform Ecosystem

• In the platform model, there is a 

division of labor between 

heavyweight and lightweight IT, and 

central IT management is 

responsible for encouraging and 

supporting lightweight IT initiatives. 

The lightweight solutions compete 

in a market, but must be certified by 

the platform owner. 

• The advantage is that it may trigger 

innovation in the lightweight arena, 

and enables fast innovation at low 

cost. The disadvantage is that 

securing lightweight IT is quite 

demanding.
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Kan de kombineres…?
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Laissez
-faire	

Plat-
form	

Mono-
poly	

Bi-
modal	

Resourcing	
Low				High	

										Low	
Securing	
									High	

Defini ons	
	
Resourcing:	Enhancing	innova on	of	lightweight	IT		
Securing:	Controlling	the	use	of	lightweight	IT	
	
Laissez-faire:	Allowing	local	implementa ons,	but	no	support	
Monopoly:	Lightweight	IT	is	subjected	under	heavyweight	regime	
Pla orm:	Division	of	labour	between	core	heavyweight	and	3rd	party	
lightweight	IT	
Bimodal:	Lightweight	solu ons	are	developed	by	business	units,	but	
set	into	produc on	under	heavyweight	regime	

Governance	models	

Bygstad and Iden: A Governance Model for Lightweight IT. WorldCIST 2017
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DIREKTORATET
FOR IKT OG FELLESTJENESTER
I HØYERE UTDANNING
OG FORSKNING



INNLEDNING 



Strategisk valg:

• Dess nærmere administrative- og støtteprosesser så skal arkitekturen og 
løsningene være standardiserende fellestjenester.

• Dess nærmere lærings- og forskningsprosesser så skal arkitekturen og 
løsningene være fleksible muliggjørende plattformer og valgfrie 
fellestjenester.

Prioritering:

• Politiske prioriteringer

• Størst behov (gevinster)

Strategiske valg og prioritering av tiltak



For å sikre gjennomføringsevne av mange parallelle fellesprosjekter 
og tiltak er det laget forslag til en overordnet oppgave- og rolledeling

➢ Unit

(fasiliterer prosess mot fagutvalg, digitaliseringsstyre og 
institusjoner)

Strategi, porteføljestyring, arkitekturstyring

Tjenesteoversikt – sikre lik forvaltning

Prosjektansvar for å etablere nye 
fellestjenester og plattformer 

Forvalter etablerte fellestjenester

➢ Felles aktørene: Unit, Uninett AS og NSD AS 

(Ved omfattende brukerinvolvering skal gjennomføringsansvaret 
utøves i samarbeide med en UH-pilotinstitusjon.)

➢ NTNU, UiO, UiB, UiT (BOTT), OsloMet, evnt andre.

(Ved behov for omfattende brukerinvolvering.)

➢ Felles aktørene: Unit, Uninett AS og NSD AS

➢ Avhenger av egne strategier: UiO, NTNU, UiB, UiT, evnt. andre?



Finansieringsmodell for fellesinvesteringer

Unit

Digitaliseringsstyret

• Unit lager vedtekter for forvaltning av felles midler
• Unit fasiliterer prosessen for beslutningsunderlag på 

anvendelse (porteføljestyring)
• Porteføljekontoret utarbeider forslag til tilbakebetaling for 

tjenester
• Unit utarbeider rapporter for status på tiltak og bruk av 

midler

• Digitaliseringsstyret vedtar tildeling av midler 
(prosjektporteføljen)

• Digitaliseringsstyret vedtar modell for tilbakebetaling av 
midler gjennom brukerbetaling som kan variere fra 
tjeneste til tjeneste

• Mottar statusrapporter
• Fagutvalg og tjenestestyrer gir råd før behandling i 

Digitaliseringsstyret
• seg på fellestjenester

Rollefordeling

• fellestjenesterKunnskaps-
departement

Fellesaktører

Virksomheter

Felles midler

Finansiering av 
fellesinvesteringer

NOK

NOK

NOK

Virksomheter 
som tar 

tjenesten i 
bruk

NOK

Oppbygging og bruk

1. Oppbygning av felles midler 2. Forvaltning av
felles midler 3. Påfyll/tilbakebetaling

Anskaffelse eller utvikling av nye tjenester

Utredninger
Planlegging 
Arkitektur

Videreutvikling av eksisterende tjenester

Tilbakebetaling for 
ny tjenesteutvikling 

gjennom 
påkoblingsavgift



3 viktige momenter for å lykkes med den digitale 
transformasjonen?

• Tilstrekkelig digital kompetanse i egen organisasjon

• Ledelse som går foran og tar et synlig eierskap til endringen

• Behovet for en fokusert prosess tilknyttet endringsledelse.

Jon Oluf Brodersen, Miles – artikkel INNOMAG

https://www.innomag.no/den-plagsomme-digitaliseringen-3-ting-for-a-lykkes/


Lykke til med 
prioriteringsdiskusjonene!



HANDLINGSPLAN



Redaksjonskomite for bistand til å utforme det 
endelige dokumentet

• Redaksjonsmøte Torsdag 7. mars kl. 09.00 – plan for arbeidet

https://vbro.no/store

store@uninett.no

https://vbro.no/store


UTDANNING



Framtidens læringsprosesser (U1 – U4)

• Bedre læring gjennom nye digitaliserte lærings- og vurderingsformer som også understøtter livslang læring

• Tilbakemelding på emne fra studenter (emneevaluering)

• Veikart for digital vurdering og integrasjoner med LMS

• Samarbeid om teknologi i undervisningsrom

• Synkrone videoløsninger for undervisning

• Løsninger for økt produksjon og deling av digitale læringsressurser

• Ivareta studenters forventninger om bedre tilbakemelding (Studiebarometeret) gjennom løsninger for 
tilbakemelding fra lærer til student

• Videre innføring og utvikling av digital eksamen

• Innføre løsning(er) for læringsanalyse som gir lærere, studenter og ledelsen bedre virksomhetsinnsikt i 
læringsprosessene og samtidig gi data til videre forskning på utdanningsprosessene (U4, bidragsyter til A5)

• Heve digital kompetanse generelt, og for lærere også nye undervisnings- og vurderingsformer (A4, F2, U3). 

Innbefatter både plattformer for å samle forskning og dokumentasjon på god praksis, eksempler og ideer for 
digitaliserte lærings- og vurderingsmetoder og felles løsning for dokumentasjon av undervisningsmeritter.



Forenklet studieadministrasjon og opptak (U5 – U6)

• Utvikle standardiserte grensesnitt for gjenbruk av data og som gjør det mulig for institusjoner og 
marked å utvikle integrasjoner og applikasjoner

• Etablere samarbeid om fellesløsninger for timeplanlegging og allokering av undervisningsrom

• Konsept for mobil, digital assistent for tilrettelegging av studentens faglige og praktiske hverdag

• Kartlegge muligheter for å forenkle og effektivisere prosesser og løsninger for mobilitet og 
internasjonal studentutveksling

• Videreføre arbeidet med arbeidslivsportalen

• Digitaliserte vitnemål og samlet oversikt over kompetanse (Min kompetanse)

• Moderniserte prosesser og løsninger tilrettelagt for fagskoleopptak, felles nasjonalt master-opptak, 
opptak til etter- og videreutdanning og andre fellesopptak

• Førstelinjetjeneste med chatbot-løsning for å effektivisere og forenkle opptaksprosesser 



FORSKNING



Målbilder Forskning

11.03.2019Utkast37

MF1

MF2

MF3

MF4

MF5

MF6

Forskeren har tilgang til vitenskapelige publikasjoner, tidligere forskningsdata 
og offentlige data som grunnlag for sitt arbeid
Resultater fra forskningen (publikasjoner, data og annet) 
er gjort enkelt gjenfinnbare og i så stor grad som mulig gjort tilgjengelige for 
gjenbruk
Det er etablert et oversiktlig og brukervennlig tjenestetilbud som støtter både 
faglige og administrative oppgaver innen forskning

Forskeren har tilgang til tjenester som gjør det mulig å samhandle effektivt 
med andre forskere på tvers av fag og sektorer, nasjonalt og internasjonalt.

Forskeren har tilgang til opplæring som gir kompetanse til å utnytte 
tjenestene optimalt

Forskningsledere på alle nivåer har god tilgang på informasjon og 
beslutningsgrunnlag



Forenklet forskningsadministrasjon (Initiativ F1, F2)

Mest mulig effektiv bruk av forskernes tid, gjøre det enkelt å velge god praksis

• Overordnet veikart for utvikling av fellestjenester for forskerne på tvers av UH-institusjoner, 
sykehus og forskningsinstitutter for bedre koordinering og god kommunikasjon

• Sammenhengende støttetjenester for både forskning og forskningsadministrative oppgaver 
gjennom alle trinn i forskningsprosessen

• Effektiv innhenting av informasjon og oversikt over norsk forskning gjennom å 
forene Cristin og et nytt nasjonalt vitenarkiv

• Gjenbruk av informasjon mellom tjenestene gjennom etablering av felles masterdata

• Veiledning til forskere og støttepersonell på bruk av de ulike fellestjenestene
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Åpen forskning (Initiativ F4, F5, F6, F7 og F8)

Økt kvalitet på forskningen, økt tilgang til og gjenbruk av forskningsresultater og data, økt 
gjennomsiktighet i vurdering av forskning og forskere

• God informasjon til alle gjennom openaccess.no

• Tilgang til forskningsdata og -publikasjoner for forskere, næringsliv og offentlig forvaltning

• En ny type publiseringsavtaler der opphavsretten til publikasjoner ikke gis bort til forlagene

• Alle forskere skal ha mulighet til å publisere åpent

• Enkel tilgang til lagring av publikasjoner i vitenarkiv for alle

• Nasjonale tjenester som er samordnet med internasjonale strategier og tjenester

• Data fra norske forskningsprosjekter følger FAIR-prinsippene (gjenfinnbare, 
tilgjengelige, samhandlende og gjenbrukbare). 

• Tilgang til tjenester for å samarbeide om datasett i løpet av et forskningsprosjekt

• Enklere tilgang til å bruke offentlige data som grunnlag for forskning

11.03.2019Utkast39



ADMINISTRASJON, LEDELSE OG 
KONTORSTØTTE



Målbilder Administrasjon, ledelse og kontorstøtte

MA1

MA 1.1

MA1.2

MA1.3

MA2

MA3

Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative behov

Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt er forbedret og effektivisert gjennom 
standardisering og digitalisering

Mulighetene for automatisering og selvbetjening er godt utnyttet slik at tjenestene framstår som 
enkle, effektive og brukervennlige

Alle tjenester, informasjon og kommunikasjon er så langt det er mulig digitalt tilgjengelige

Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte

Administrative ansatte har nødvendig digital kompetanse til å utføre sine oppgaver effektivt



Strategiske valg og prioriteringer

• Dess nærmere administrative- og støtteprosesser så skal arkitekturen og 
løsningene være standardiserende fellestjenester 

• Det er stort potensial for bedre kvalitativ og mer effektiv bruk av ressurser 
gjennom standardisering, forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser og 
tjenester

• Tiltak som realiserer krav i ABE-reformen

• Prosjektene i BOTT samarbeidet er førende for etablering av de nye 
fellesløsningene for sektoren



Prioriterte satsinger

• Administrative fellestjenester til UH-sektoren (Initiativ A1-A3, A6):  
• Fellessystemer for økonomi og lønn, saksbehandling og arkivering, strategisk HR, 

kontorstøtte, prosjektledelse og prosjektstyring etableres for universitet- og høyskolene

• Felles infrastruktur og tjeneste for ledelse, styring og beslutningsstøtte (A5):  
• Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har behov for en fremtidsrettet tjeneste for 

styring og beslutningsstøtte basert på gjenbruk av eksisterende data. 

• Tjenesten må sikre at ledere kan se helheten på tvers av sentrale fagområder (studie-, 
forsknings-, ledelses- og generell administrasjon)

• Det forutsetter at det etableres felles datadefinisjoner, masterdata på en del områder og 
felles sentrale styringsparametere



IMD



Målbilder

• Brukeren har enkel, trygg og riktig tilgang til nødvendige digitale ressurser.

• IKT-løsninger snakker sammen.

• Data samles, prosesseres, deles og arkiveres innenfor trygge rammer. God 
håndtering av data gjennom hele livssyklusen bidrar til forenkling, forbedring 
og innovasjon.

• Infrastrukturen er fleksibel, tilgjengelig og trygg. Den legger til rette for 
mobilitet og utvikling, og har tilstrekkelig kapasitet.

MIMD1

MIMD2

MIMD3

MIMD4



Initiativ

# Beskrivelse

IMD1 Etablere felles løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM)
Felles IAM er en viktig forutsetning for andre felles initiativer for økt digitalisering.

IMD2 Etablere referansearkitektur og samkjøre løsninger for integrasjonstjenester (IntArk)
Felles tilnærming til utveksling og tilgjengeliggjøring av data skal sikre godt samspill mellom IKT-løsninger. Omfatter samspill med datakilder og IAM, utprøving og tekniske implementeringer.

IMD3 Datakilder for prosesstøtte, analyse, rapportering og innovasjon
Avklart ansvar for kilder til masterdata samt å åpne utvalgte datakilder legger til rette for prosesstøtte, analyse, rapportering og innovasjon. 

IMD4 Realisere neste generasjon forskningsnett
Sikre tilstrekkelig utbredelse, tilgjengelighet, ytelse, kapasitet og fleksibilitet i forskningsnettet også etter at dagens fiberavtale utløper i 2023.

IMD5 Samordning av IKT-infrastruktur på campus
Felles tilnærming til drift og forvaltning av IKT-infrastruktur på campus legger til rette for økt kvalitet, endringskapasitet og sikkerhet. 



Prioriteringer

• Realisere fundamentet som utdanning, forskning og administrasjon avhenger av

• Understøtte økt mobilitet, livslang læring, samhandling og deling på tvers

• Understøtte behov for tilgang på informasjon og beslutningsstøtte

• Infrastruktur og plattformer som muliggjør digital innovasjon og transformasjon



INFORMASJONSSIKKERHET



4.1 Målbilder Informasjonssikkerhet og personvern

50

MIS1

MIS2

MIS3

MIS4

MIS5

MIS6

Helhetlig styring av informasjonssikkerhet og personvern er et fundament for digitalisering 
og strategiske satsninger i sektoren

Institusjonene har egeninteresse i å løfte kravene til informasjonssikkerhet og personvern 
høyere enn de nasjonale minstekravene

Ledelsen ivaretar institusjonens informasjonsverdier, og følger nasjonale føringer gjennom et systematisk 
arbeid for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern

Forskere ivaretar informasjonssikkerheten til data, herunder forskningsdata, og 
ivaretar forskningsdeltakernes personvern på en tilfredsstillende måte

Studenter og ansatte er i stand til å håndtere data slik at hensynet til informasjonssikkerhet og 
personvern ivaretas

All bruk av data og IKT i sektoren ivaretar hensynet til informasjonssikkerhet og personvern gjennom hele 
livsløpet (innebygd informasjonssikkerhet og personvern).



Initiativ

# Beskrivelse

IS1 Styrke styringen av informasjonssikkerhet i UH-sektoren
Informasjonssikkerhet og personvern er et fundament for digitalisering. KD innfører derfor en ny styringsmodell for informasjonssikkerhet for å sikre måloppnåelse.

IS2 Koordinere arbeid med personvern i UH-sektoren
Etablere forum for personvernombud i sektoren for deling av kompetanse, erfaring og beste praksis.

IS3 Etablere helhetlig og felles deteksjons- og analysekapasitet
Styrke evnen til å forebygge evnen til å forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetshendelser i forskningsnettet.

IS4 Lede arbeidet med etterlevelse av NSMs rammeverk for hendelseshåndtering i UH-sektoren
Økt systematisk arbeide med hendelseshåndtering. Vurdere å ta dette punktet inn under IS3

IS5 Rådgivningstjenester for informasjonssikkerhet og personvern
Utredning av behov for rådgivingstjenester som tidligere ble levert av Sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren.

IS6 Etablere program for kompetanseheving på informasjonssikkerhet og personvern
God kompetanse for ansatte og studenter er en forutsetning for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern.



Prioriteringer

• Tydelig politisk prioritering

• Fundament for vellykket digitalisering.

• Alle nevnte initiativ er prioriterte tiltak. Det er allerede fra KD bevilget penger 
til en fireårig fellessatsing fra 2019 med 17,5 mill. kroner pr år.


