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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 

De administrative oppgavene knyttet til studentpraksis er i dag preget av mye manuelt og tidkrevende 

arbeid. Arbeidsprosesser, rutiner og kommunikasjon er i liten grad standardisert og det finnes ikke en 

samlet måte å utarbeide og formidle informasjon på. Hver enkelt utdanning etablerer egne rutiner og 

arbeidsprosesser, til tross for at feltet som helhet har svært mye til felles på tvers av utdanningene. I 

Studiebarometeret for 2016 beskriver 2000 studenter sin opplevelse av praksis, som varierer fra gode 

opplevelser til svært dårlige opplevelser. Studentene forteller om hvordan praksisplassene tildeles 

tilfeldig og at en positiv opplevelse av praksisperioden avhenger av en god veileder. 

I 2017 gjennomførte OsloMet et forprosjekt for å undersøke brukerbehovene blant egne ansatte, 

studenter og ansatte ved praksisstedene. Forprosjektet leverte en prosesskartlegging av dagens prosess, 

ulike smertepunkt og et forslag til videre arbeid. Arbeidet resulterte i tildeling av midler fra Difi og et 

samarbeid mellom Unit, OsloMet og flere aktører i utdanningssektoren og representanter for 

praksisplassene. 

Prosjektet Arbeidslivsportalen skal utvikle en digital samhandlingsløsning for arbeidslivet, studenter, 

universiteter og høgskoler. Målet med prosjektet er å forbedre og forenkle samhandlingen mellom 

aktørene som er involvert i studentpraksis og flytte påvirkningsmuligheten til sluttbrukerne, nemlig 

studenter og praksissteder. Høyere kvalitet i praksisstudiene er det primære målet. Digitalisering og 

endrede prosesser skal føre til lavere ressursbruk og bedre brukeropplevelser for studentene, 

praksisstedene og de ansatte ved utdanningsinstitusjonene.  

Prosjektet fordrer høy grad av samarbeid på tvers av sektoren. Ambisjonen er å utvikle en løsning som 

kan brukes av alle landets utdanningsinstitusjoner, selv om de ikke er med i et forpliktende samarbeid 

fra starten av. Løsningen har således potensial for betydelig oppskalering i utdanningssektoren, og kan 

også tilpasses for videregående skoler med yrkesfaglige studieprogram om ønskelig. I tillegg kan 

løsningen på sikt utvides til å dekke behov utover organisering av praksisplasser. 

Praksis i utdanning har i 2018 fått betydelig omtale og det er igangsatt flere initiativ fra ulike deler av 

sektoren for å forbedre gjennomføringen, opplevelsen og resultatet av praksis. Noen tiltak 

gjennomføres ved ulike universitet og høgskoler, med finansiell støtte lokalt, fra Difi eller fra andre 

aktører. Andre tiltak etableres sentralt i for eksempel Unit eller NOKUT. Disse tiltakene vil benyttes til 

å generalisere opp gode tanker og løsninger som inngår i den nasjonale løsningen, enten som direkte 

komponenter eller som design til løsningen. 
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2. PROSJEKTETS MÅL   

Det langsiktige målet og hensikten med prosjektet er å utarbeide en nasjonal portal og standard som 

skal være den viktigste kontaktflaten mellom utdanning og arbeidslivet. Første del av å nå dette målet 

er å øke kvaliteten og effektiviteten på fordeling og oppfølging av praksisplasser. Dette 

styringsdokumentet handler om Steg 1, der målet er å utvikle en digital løsning og prosesser for 

håndtering av praksisplasser. Steg N, eller siste steg og endelig målbilde, er å etablere en nasjonal 

plattform for all samhandling mellom praksisrettet utdanning og arbeidslivet, se Figur 1. 

 

Figur 1 Arbeidslivsportalen på kort og lang sikt 

Figuren under viser en oppstilling av virksomhetsmålet om å etablere én markedsplass for praksis. 

Dette skal oppnås ved å levere tre produkter som omhandler standardiserte prosesser, digital 

samhandlingsløsning og sikkerhet. Leveransen av disse produktene skal bidra til å oppnå effektmålene 

om økt kvalitet i studiene og praksisplassene, økt faglig utbytte, mer effektive administrative prosesser 

og en forenklet samhandling mellom aktørene. 

 

Figur 2 Målbilde, effektmål og produkter 
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2.1. Virksomhetsmål og ønsket fremtidig tilstand 

Det overordnende virksomhetsmålet for prosjektet er å skape én markedsplass for praksis. Når 

produktene er levert og prosjektet er ferdigstilt vil systemet være en muliggjører for at endringene 

faktisk skjer. Alle skal føle at dette er riktig måte å gjøre det på og at systemet bidrar til effektivitet og 

trivsel. 

I delkapitlene nedenfor beskrives den ønskede fremtidige tilstanden etter prosjektet som de respektive 

hovedproduktene bidrar til.  

2.1.1. Digital, brukervennlig og sikker samhandlingsplattform med 
påloggingsløsninger for ulike brukergrupper  

En digital, brukervennlig og sikker samhandlingsplattform vil bidra til bedre samhandling for alle 

brukergrupper involvert i praksis gjennom at: 

 Det utveksles informasjon mellom alle parter 

 Det er enkelt å finne all relevant informasjon om praksis 

 Alle praktiske opplysninger er tilgjengelige til enhver tid 

 Oppdatert og relevant informasjon om student, pensum og praksissted finnes på ett sted 

 Det er ingen forvirring rundt hva som skal skje 

For studentene skal samhandlingsplattformen bidra til at: 

 Studentene forholder seg til ett system for praksis 

 Studentene føler seg ivaretatt 

 Evalueringen og vurderingen skal ikke komme som et sjokk 

 Studentene evalueres likt og underveis i praksisperioden 

 Vurderingen og endelig resultat ligger alltid tilgjengelig 

 Studentene kan forberede seg til praksis ved hjelp av plattformen 

For universitet og høgskole og deres undervisere og praksisadministratorer skal plattformen bidra til 

at: 

 Administrasjonen av praksis blir vesentlig enklere og mer effektiv og kan bruke tiden på 

kvalitetsarbeid 

 Underviser kan følge med på fremdrift, kvalitet og trivsel 

For veileder og praksissted skal samhandlingsplattformen bidra til at: 

 Veilederne vet hva som forventes av dem 

 Veilederne skal enkelt se pensum og få hjelp til å følge det 

 Veilederne opplever at studentene er relevante og tiltenkt dem 

 Veilederne vet hvor de skal finne relevant informasjon 
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2.1.2. Innførte og standardiserte prosesser for alle faser av praksis 

Innførte og standardiserte prosesser for alle faser av praksis vil sørge for økt transparens og mer 

effektive arbeidsprosesser: 

 Prosessen for fordeling av praksisplasser er synlig for alle involverte 

 Studenter og praksissteder gir nok informasjon til at de selv kan tilordnes hverandre i så stor 

grad som mulig 

 Alle institusjoner bruker samme prosedyre, men kan gjøre individuelle tilpasninger 

 Alle administrative forstår hva som kreves for praksis 

 Fordeling av praksisplasser er digitalisert  

 Medarbeidere på utdanningsstedet jobber nå med kvalitetsarbeid ved å sikre gode avtaler med 

praksissteder og sørger for kvalitet og tilgjengelighet av praksisplasser 

 Det er flere praksisplasser enn det er studenter 

2.1.3. Datasikkerhet, personvern og ivareta lover, regler og rammevilkår 

Løsningen skal ivareta datasikkerhet, personvern og ivareta lover og regler, samt tilpasses 

gjeldenderammevilkår: 

 Helsesektoren kan benytte tjenesten 

 Ingen flere usikrede e-poster eller vedlegg 

 Nye studiekonsulenter trenger ikke oppslag i lovverk for å følge det 

 Systemet er fleksibelt og støtter endrede forutsetninger 

2.2. Effektmål 

De overordnede effektene som prosjektet skal levere er beskrevet i Tabell 1. 

Tabell 1 Beskrivelse og nøkkelindikatorer for prosjektets effektmål 
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Effektmål Beskrivelse Nøkkelindikator 

1. Øke kvaliteten på nyutdannede 

kandidater 

Ved å sørge for at matchen mellom 

student og praksisplass blir optimal, 

og gi en god oppfølging underveis vil 

vi få bedre kandidater fordi både 

tildeling av plass og oppfølging 

underveis kvalitetssikres og logges. 

Andel studenter som stryker 

Økt tilfredshet hos bedriftene med 

kompetansen nye kandidater kommer 

ut i arbeidslivet med 

2. Sikre relevante og oppdaterte 

praksisplasser til studentene 

Motivere praksisstedene til å 

kontinuerlig være relevante og av 

ønsket kvalitet. Ved å gjøre 

prosessene for praksisplasser mer 

transparente og like, i tillegg til en 

optimal match mellom student og 

praksissted vil praksisstedene kunne 

konkurrere om de beste studentene. 

Læringsutbytte for studentene 

(Studiebarometer) 

Grad av match mellom student og 

praksissted (data generert fra ALP 

fordeling) 

3. Økt faglig utbytte for 

praksisstedene 

God praksishåndtering gir et bedre 

samarbeid mellom UH og praksissted  
Økt tilfang av praksisplasser 

Økt antall felles FoU-prosjekter 

4. Effektivisere og øke kvaliteten 

i administrative prosesser 

knyttet til praksis 

Prosessene for praksisplasser fremstår 

i dag som uoversiktlige og 

tidkrevende. Prosjektet skal sikre at 

tiden fra en student skal ha 

praksisplass til plassen er tildelt, og 

all nødvendig informasjon er 

publisert, blir kortere. De ansatte får 

frigjort tid til kvalitetsarbeid. 

Tidsbesparelse per student 

Tidsbesparelse i hele prosessen 

Færre overleveringer (transaksjoner) 

Mer fornøyde medarbeidere 

Mer tid til kvalitetsarbeid 

5. Forenkle og profesjonalisere 

samhandlingen mellom 

involverte aktører 

Vurderingene som ble utført i 

konseptfasen viser at mye av arbeidet 

i prosessen består i å samhandle med 

ulike aktører. En portal og nye 

arbeidsprosesser må forenkle 

samhandlingen mellom involverte 

parter og sikre profesjonalitet. 

Tilfredshet med 

kommunikasjonssystemet under 

praksis 

 

3. BESKRIVELSE AV PROSJEKTPRODUKTET 

Prosjektet skal levere og implementere en digital portal for sikker samhandling mellom 

brukergruppene for alle faser av praksis. Dette innebærer standardisering av eksisterende manuelle 

prosesser, innføringen av disse, samt ivaretakelse av datasikkerhet og personvern.  

3.1. Beskrivelse av hovedproduktene 

Prosjektproduktene deles opp i tre, og en utfyllende beskrivelse av hver av dem finnes i Tabell 2. 

Tabell 2 Beskrivelse av prosjektets hovedprodukter 
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Hovedprodukt Beskrivelse 

1. Innførte og 

standardiserte prosesser 

for alle faser av praksis 

En forutsetning for å fullt ut kunne realisere gevinsten ved et nasjonalt og digitalt system 

er å standardisere prosesser. Dagens situasjon er preget av ulike prosesser for alle faser 

av praksis på tvers av institutter, fakulteter og regioner, og dette lar seg ikke digitalisere. 

Prosjekts suksess er avhengig av forankring og innføring av de standardiserte 

prosessene, og dette inngår også i hovedproduktet.  

 

2. Digital, brukervennlig 

og sikker 

samhandlingsplattform 

med 

påloggingsløsninger for 

ulike brukergrupper 

Kjernen i prosjektleveransen ligger i den digitale samhandlingsplattformen for studenter, 

utdanningsinstitusjoner og praksissteder. Den skal være sikker og brukervennlig slik at 

alle opplever å utveksle riktig informasjon til rett tid.  

Den digitale løsningen bidrar til enklere, raskere og tryggere … 

 … fordeling av praksisplasser 

 … kommunikasjon og informasjonsflyt mellom partene 

 … vurdering av studenten 

 … evaluering av praksis 

Dermed blir den digitale løsningen muliggjøreren for å endre og standardisere 

prosessene.  

Inkludert i den digitale løsningen er en påloggingsløsning for de ulike brukergruppene. 

Studenter og ansatte i UH-sektor benytter FEIDE-pålogging, og for andre brukergrupper 

benyttes ID-porten. Det må også sikres påloggingsmuligheter for brukere som ikke kan 

bruke verken FEIDE eller ID-porten, som f.eks. ansatte på utenlandske praksissteder. 

3. Datasikkerhet, 

personvern og ivareta 

lover, regler og 

rammevilkår 

Prosjektet skal forbedre sikkerheten og rutinene for lagring av persondata, samt sikre at 

all informasjon som er lagret er relevant, beskyttet og kun tilgjengelig for de rette 

personene.  

 

3.2. Produktnedbrytningsstruktur 

I hovedsak skal prosjektet levere tre hovedprodukter som inneholder prosessendringer, en digital 

portalløsning og en infrastruktur som er sikker og overholder lover og regler for personvern. I 

avsnittene nedenfor brytes de tre hovedproduktene ned i underprodukter. 

3.2.1. Innførte og standardiserte prosesser for alle faser av praksis 

Dette produktet skal inneholde standardiserte prosesser som skal være gjeldende for alle studieområder 

med behov for praksisplasser på nasjonal basis. Prosessene skal innføres og følges opp av prosjektet. 

Underprodukter: 

 Roller 

 Behov og prosedyrer for alle faser av praksis 

 Design og prototyp 

 Forankring og kommunikasjon 
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 Maler, kriterier og retningslinjer 

 Innføring 

 

3.2.2. Digital, brukervennlig og sikker samhandlingsplattform med 
påloggingsløsninger for ulike brukergrupper  

Prosjektleveransen består i en digital samhandlingsplattform for studenter, utdanningsinstitusjoner og 

praksissteder. Den skal være sikker og brukervennlig slik at alle opplever å utveksle riktig informasjon 

til rett tid.  

Underprodukter: 

 Behov og funksjonalitet 

 Design og prototyp 

 Brukertesting 

 Arkitektur 

 Tilgangsstyring og autentisering 

 Rammevilkår 

 Forvaltningsmodell 

 Opplæring 

3.2.3. Datasikkerhet, personvern og ivareta lover, regler og rammevilkår 

Løsningen som skal leveres skal sikre trygg lagring og -deling av sensitiv data. Det presiseres at all 

sensitiv data som lagres og deles er relevant og at personvernet sikres i prosessen. 

Underprodukter: 

 Valg av lagringsløsning 

 Valg av integrasjoner med andre systemer 

 Oversikt over nødvendig data, lagringssted og tilgang 

 Persondatasikring 

4. PROSJEKTPLAN 

Foreløpig prosjektplan angir at nasjonal løsning kan etableres i juni 2020. Prosjektets levetid deles inn 

i fasene planlegging, gjennomføring og avslutning. Den første fasen skal danne grunnlaget for design 

og utvikling av løsningen som skal startes i 2019. Gjennom året med utvikling skal det lanseres deler 

av løsningen etter en lanseringsplan, tilbakemeldinger skal innhentes og løsningen skal videreutvikles. 

En nasjonal løsning skal foreligge i juni 2020. 
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Figur 3 Prosjektplan 

4.1. Planlegging 

For å vite at vi starter med å etablere korrekt løsning, er det definert en planleggingsfase på fem 

måneder. Denne perioden skal brukes til å etablere styringsdokument og organisere og igangsette 

ressurser med konkrete oppgaver. Den andre delen av planleggingsfasen skal ha fokus på å samle 

innsiktsarbeidet som har blitt utført i forprosjektet og etablere ny innsikt. En viktig del av denne fasen 

er å bruke innsikten til idégenering, modellering av fremtidig prosess og mulig løsning ved å 

gjennomføre: 

 Aktiviteter for tjenestedesign 

 TKD-oppgave 

 Dialogkonferanse med markedet (utgår på grunn av valg av gjennomføringsstrategi) 

 Valg av arkitektur, løsning og gjennomføringsstrategi 

4.1.1. Leveranser i planleggingsfasen 

1. Styringsdokument 

2. Strategi for portalen 

3. Prosjektorganisasjon og styringsstruktur 

4. Mål og nøkkelindikatorer 

5. Kommunikasjonsplan 

6. Oversikt over rammevilkår  

7. Oversikt over: 

o eksisterende applikasjoner og bruk 

o eksisterende data og kilde 

o viktigste behov, prosesser og fremtidig prosess 
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8. Vurdering av arkitektur- og løsningsvalg 

9. Designforslag og tidlig prototype 

10. Gjennomføringsstrategi og driftsmodell 

11. Etablere utviklingsmetodikk med prioritering og fremdriftsplan 

4.2. Gjennomføring 

I utviklingsfasen vil vi smidig-metodikk (agil) gjennom raske iterasjoner der vi planlegger og utvikler 

viktigste funksjonalitet, sjekker dette med referansepersoner, korrigerer og lanserer. For å kunne 

etablere en slik metodikk er vi avhengig av en plattform og arkitektur som gir ønsket fleksibilitet. 

Prosjektet legger opp til en tydelig fremdrift, men det skal være rom for innovasjon, idégenerering og 

iterasjoner innenfor rammer som angir tid, kost og kvalitet.  

4.2.1. Leveranser i gjennomføringsfasen 

12. Etablere fleksibel plattform 

13. Plan for informasjonssikkerhet 

14. Funksjonelt design 

15. Utvikling av standardiserte prosesser 

16. Utviklings- og lanseringsplan 

17. Lansering iht utviklings- og lanseringsplan 

18. Tilgangsstyring og logging 

19. Standardiserte prosesser 

20. Implementering- og opplæringsplan 

21. Betalansering av løsning 

22. Forvaltnings- og videreutviklingsplan 

4.3. Avslutning 

Prosjektets avslutning omhandler å sørge for videreutvikling, forvaltning og drift av løsningen i dertil 

egnet miljø, avhengig av hva som har blitt utarbeidet i prosjektperioden. I prosjektets avslutningsfase 

vil det etableres en nasjonal løsning, og det skal kommuniseres tydelig når løsningen antas å være 

endelig lansert for alle involverte brukere og interessenter.  

4.3.1. Leveranser i avslutningsfasen 

23. Forbedret løsning 

24. Videreutvikling av prioritert funksjonalitet 

25. Implementering av prosesser og arbeidsmetoder 

26. Nasjonal løsning 

27. Kontinuerlig forbedring 

28. Opplæring 

29. Brukerstøtte og superbrukere 

30. Forvaltning og drift 

31. Plan og prioritering for videre faser 

 



   

 

 Difis mal for Styringsdokument, versjon 3.0.1 – http://www. prosjektveiviseren.no  
 15 

4.4. Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer 

Prosjektstyringen foregår gjennom en kontinuerlig dialog i møte hver uke mellom prosjektleder og 

prosjekteier der ressurser, økonomi, kvalitet og fremdrift er tema. Øvrig har prosjektet valgt å ha en 

aktiv styringsgruppe som tar beslutninger utover daglig drift av prosjektet. Rapporteringsmalene som 

brukes i prosjektet er gjengitt i dette styringsdokumentet.  

Dersom annen rapportering skal utarbeides, kan dette besluttes i styringsgruppen og defineres i 

styringsdokumentet. 
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5. INTERESSENTER 

For å oppnå de ønskede resultatene i prosjektet har det blitt utarbeidet en kommunikasjonsplan. I Tabell 3 er prosjektets mest aktuelle interessenter 

identifisert. Kommunikasjonsplanen tar for seg hva vi skal kommunisere til de ulike interessentene, samt hvordan vi skal nå dem for å kommunisere det 

aktuelle budskapet. I utgangspunktet gjelder kommunikasjonsplanen nedenfor kun for planleggingsfasen av prosjektet, og det vil utarbeides en ny plan i 

forbindelse med prosjektets neste fase.   

5.1. Kommunikasjonsstrategi 

Kommunikasjon fra prosjektet til ulike interessenter er viktig, da det ukentlig etterspørres dokumentasjon om prosjektet, hva vi jobber med, hva vi tenker, 

fremdrift, prioritert liste over aktiviteter. I den forbindelse vil prosjektet etablere en åpen blogg på https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/ for å raskt kunne 

kommunisere status, viktige hendelser, leveranser og lanseringsnotater for løsningen. 

«Vi ønsker ikke å bruke tid på å utvikle noe som Arbeidslivsportalen kommer med, derfor er det fint om vi kan få en prioritert 

liste over funksjonalitet og når dere planlegger at det skal komme.» TUT ved UiA. 

I tillegg deltar prosjektet på alle arenaer der vi kan profilere prosjektet og våre leveranser: 

 Digitaliseringsrådet (Difi) 

 Digitaliseringsstyret (Unit) 

 Avdelingsmøter i OsloMet (SAL m.m.) 

 FS-brukerforum 

 Referansebesøk i sektoren og hos praksissteder 

Tabell 3 Kommunikasjonsplan 

Målgruppe Behov/Budskap Hvor når vi dem Setninger til bruk 

Studiested - 

praksisadministrasjon 

Hva skal portalen løse for dem:  

 Enklere prosesser med tilordning av praksisplasser 

 Lavere risiko – unngå at én person sitter med hele 

kabalen 

De trenger: 

Khrono 

NAP (intranett OsloMet) 

FS brukerforum 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/ 

Referansegruppen 

Arbeidslivsportalen skal hjelpe de 

administrative med fordelingen av 

praksisplasser  

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/
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 info om det prosjekttekniske 

 resultat av aktiviteter i prosjektet 

 informasjon om hvordan de kan bidra 
 

Brukerintervjuer underveis 

Testing og pilotering 

Referansebesøk 

Avdelingsmøter 

Studenter/ SP Hva skal portalen løse for dem:  

 Bedre utbytte av praksis 

 Bedre informasjon i forkant av praksis 

 Bedre oppfølging under praksis 

 Økte valgmuligheter 

  

De trenger:  

 Hvordan kan de bidra 

 Hva vil løsningen bety for dem 

 Ønsker om utforming – det er nå du kan bidra 

Khrono 

Studentparlamentet tirsdagsmøter 

Referansegruppen 

Brukerintervjuer 

Testing og pilotering 

Arbeidslivsportalen skal gi studentene en 

relevant praksisplass med god 

oppfølging underveis 

Underviser Hva skal portalen løse for dem:  

 Enklere å følge opp og vurdere sine studenter 

 Mer tid til noe – mindre tid på Excel og 

detaljplanlegging 

 

De trenger:  

 Hva vil løsningen bety for dem 

Khrono 

NAP 

Referansegruppen 

Brukerintervjuer underveis 

Testing og pilotering 

Referansebesøk 

Avdelingsmøter  

Underviser skal bruke mindre tid på å 

følge opp studentene, for 

Arbeidslivsportalen sier ifra til dem 

hvem som trenger det mest 

Praksissted – praksis-

administrasjon 

Hva skal portalen løse for dem:  

 Enklere kommunikasjon med 

utdanningsinstitusjonene gjennom enklere dialog, 

færre e-poster og telefoner 

 Oppdatert informasjon om studenter de får i praksis 

 Bedre match mellom studenter og praksis 

 Mindre tid på praksisadministrasjon 

De trenger:  

 Å vite hva endringen blir 

 Hvordan vil det konkret fungere – brukerveiledning/ 

brukervennlighet 

 Hvilke effekter vil man oppnå 

Fagtidsskrift 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no 

Referansegruppen 

Brukerintervjuer underveis 

Testing og pilotering 

Referansebesøk 

Avdelingsmøter 

Arbeidslivsportalen gir og henter 

informasjon slik at administrasjonen blir 

enklere 

Praksissteder - 

veiledere 

Hva skal portalen løse for dem:  

 Mer motiverte studenter, fordi de er mer forberedt, 

og har fått innvilget ønsker om sted 

 Bedre faglig utbytte 

Fagtidsskrift 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/ 

Referansegruppen 

Brukerintervjuer underveis 

Arbeidslivsportalen skal gi 

praksisstedene mer motiverte og mer 

forberedte studenter 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/
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Testing og pilotering 

Referansebesøk 

Avdelingsmøter 

UH-sektoren Hva skal portalen løse for dem:  

 En felles løsning å drifte 

De lurer på:  

 Hvordan skal dette bli en nasjonal løsning? 

UHR grupperinger (kanaler) 

Khrono 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/ 

Referansegruppen 

Brukerintervjuer underveis 

Testing og pilotering 

Referansebesøk 

Avdelingsmøter 

Forbedre og forenkle samhandling 

mellom aktørene som er involvert i 

studentpraksis og å få høyere kvalitet og 

lavere ressursbruk gjennom 

digitalisering. 

Kommune Hva skal portalen løse for dem:  

 En løsning å forholde seg til, selv om det er flere 

institusjoner 

KS 

Kommunespeilet 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/ 

Referansegruppen 

Brukerintervjuer underveis 

Testing og pilotering 

Referansebesøk 

Avdelingsmøter 

Administrasjon blir enklere for 

kommunenes administrative ansatte. 

Rekruttering blir enklere 

Helseforetak Hva skal portalen løse for dem:  

 En løsning å forholde seg til, selv om det er flere 

institusjoner 

Kanaler ved regionale foretak 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/ 
Referansegruppen 

Brukerintervjuer underveis 

Testing og pilotering 

Referansebesøk 

Avdelingsmøter 

Relevante studenter i praksis. Enklere 
administrasjon. Rekrutteringskanal. 

IT i UH-sektoren Trenger å bli involvert og oppdatert i prosjektet – de kan 

bidra med allerede eksisterende løsninger 

 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/   

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/
https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/
https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/
https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/
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6. RAMMEBETINGELSER 

Prosjektet må forholde seg til de rammer og retningslinjer som i dag eksisterer for praksisplasser.  

6.1. Føringer for prosjektet 

Prosjektet må forholde seg til alle lover og regler som gjelder for norske universitet og høgskoler. 

Dette inkluderer blant annet universitets- og høgskoleloven (UH-loven) og Studietilsynsforskriften. 

I UH-loven er det fastsatt at studieinstitusjonens øverste organ er ansvarlig for det faglige innholdet i 

praksis (§3-3 (3)).  

Studietilsynsforskriften fra NOKUT blir viktig i prosjektet av to grunner. For det første krever den at 

det skal foreligge en praksisavtale mellom institusjon og alle praksissteder for alle studietilbud som 

har praksis (§2-2-9). Dette innebærer at studenter ikke kan ha praksis der det ikke foreligger en 

avtale, og er noe som må tas hensyn til i arbeidet med Arbeidslivsportalen.  For det andre står det i 

Studietilsynsforskriften at det er institusjonens ansvar å sikre at både fagmiljøet tilknyttet studiet og 

veiledere tilknyttet praksisstedene har relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet (§2-3). Dette 

krever at det er en jevnlig faglig dialog mellom institusjon og praksissted og er et aspekt som bør 

vurderes i prosjektet.  

Prosjektet må også forholde seg til de nasjonale rammeplanene som foreligger for mange høyere 

utdanninger. Rammeplanene setter krav til det faglige innholdet i studiet, noe som inkluderer krav til 

antall uker eller studiepoeng som skal være praksis. Enkelte av rammeplanene legger også føringer 

for hvordan praksisukene skal fordeles utover studieløpet, samt hvilke emner som skal dekkes. 

Sikring av persondata er et annet aspekt som prosjektet må ta hensyn til. Som nevnt i delkapittel 3.1.4 

deles sensitiv informasjon om studentene med praksisstedene i håndteringen av praksissteder. Dette 

medfører at prosjektet må ivareta sikkerhet rundt lagring og deling av persondata, først og fremst i 

løsningen, men også under arbeidet med denne. 

6.2. Prosjektets avgrensninger 

Prosjektet skal avgrenses til å ikke håndtere lovendringer eller finansieringsmodeller av praksis. 

Prosjektet skal forholde seg til de rammevilkår som finnes for praksis i dag, og sikre etterlevelse av 

nasjonale retningslinjer og rammeplaner. I første fase konsentrerer prosjektet seg primært om lærer- 

og sykepleierstudiet og på sikt vil løsningen utvides til å omfatte alle praksisstudier. 

7. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 

For en vellykket gjennomføring av prosjektet og resultat av produktleveransene, er vi avhengig av 

bidrag fra både interne og eksterne ressurser. Prosjektet eies av OsloMet, men bidrag fra andre 

organisasjoner innen utdanningssektoren vil sikre samkjøring og bruk av en nasjonal løsning. I tillegg 

er vi avhengig av eksterne ressurser, både for å utvikle løsningen og for å finne beste 

forvaltningsmodell. 
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7.1. Prosjektorganisering 

Prosjektorganiseringen vil endres dynamisk gjennom prosjektets levetid ettersom oppgavene endres 

underveis. Strategien er å øke gruppen dynamisk etter behov, både hva gjelder kompetanse og 

kapasitet. Målet er å etablere en utvidet organisering med faste delprosjekt som vil sikre struktur og 

fremdrift i prosjektet. 

7.1.1. Organisering i planleggingsfasen 

Prosjektet startet med en arbeidsgruppe bestående av fem personer (oppstartsgruppen) som sørget for 

leveransene i planleggingsfasen.  

I andre del av planleggingsfasen ble teamet utvidet med flere ressurser fra Unit. Unit er ansvarlig for 

arkitektur, utvikling og sikkerhet. 

For nærmere detaljer se tidligere versjon av dette dokument (v 1.0) 

 

 

7.1.2. Organisering i gjennomføringsfasen 

I gjennomføringsfasen er prosjektet rigget for utvikling. Dette medfører at prosjektets organisering 

endrer noe struktur slik at et smidig utviklingsteam kan komme på plass.  

For å få med organisasjonen er det også besluttet at flere interne ressurser skal inkluderes i 

prosjektgruppen. 

Som i tidligere faser vil det gjøres endringer på teamets sammensetning ved behov.  

 

Figur 4 Organisering gjennomføringsfasen 
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7.2. Rollebeskrivelser i prosjektet 

Tabell 4 Rollebeskrivelser i prosjektet 

Rolle/Bidrag Beskrivelse 

Prosjektleder Prosjektleder skal sikre fremdrift i prosjektet og at de riktige aktivitetene blir 

prioritert, at styringsgruppen til enhver tid er informert og at prosjektets rammer 

definert i styringsdokumentet overholdes.  

Prosjektlederstøtte Prosjektstøtte skal bistå prosjektleder i arbeidet med både det prosjekttekniske og 

innholdet i leveransene. 

Prosjekteier Eier av prosjektet og ansvarlig for gevinstene 

Delprosjektleder 

Kommunikasjon og 

forankring 

Ansvarlig for å sikre at løsningen blir nasjonal gjennom å jobbe kontinuerlig for å 

forankre prosjektet hos brukere og interessenter. Denne skal avdekke behovene, 

sikre aksept for løsningene og at de blir tatt i bruk, og at nødvendig kommunikasjon 

mot ledelsen hos praksisstedene er ivaretatt.  

Ansvarlig for eksterne møter og kommunikasjon, inkludert media og nett 

Ansvarlig for interessentene, forankring nasjonalt og kommunikasjon mot offentlige 

institusjoner m fl 

Koordinerer referansegruppen, NOKUT og referansebesøk 

Delprosjektleder 

Utvikling 

Ansvarlig for arkitektur, valg av teknisk plattform, utviklingsmetode og leveransene 

knyttet til teknisk løsning. 

Ansvarlig for analyse av tekniske rammebetingelser og vurdering av muligheter i 

forhold til disse. 

Ansvarlig for kvalitet i teknisk løsning og for prosesser for å sikre denne kvaliteten i 

utvikling og test.  

Ansvarlig for dialog med representanter for tilgrensende systemer med hensyn til 

grensesnitt, tekniske retningslinjer, mv. 

Ansvarlig for arkitektur, integrasjoner, pålogging, tilgangsstyring og oppfyllelse av 

rammevilkårene. 

Ansvarlig for utarbeidelse av standardiserte prosesser. 

Funksjonell arkitekt Ansvarlig for å ivareta det overordnede funksjonelle ansvaret i prosjektet og sikre at 

funksjonelle krav og føringer ivaretas. 

Prosesseiere/brukere 

(flere) 

Medarbeidere som bruker og eier prosessene for praksisplasser i dag, både fra 

utdannings- og praksisstedene. Benyttes etter behov og inngår i referansegrupper. 

Tjeneste- og 

interaksjonsdesigner 

Modellerer fremtidig prosess og ønsket tjeneste for praksisplasser 

Ansvar for overordnet brukeropplevelse for de ulike aktørene som er berørt av 

tjenesten. 

Ansvarlig for å forberede brukerundersøkelser, samt dokumentere funn. Dette kan 

være i form av brukerreiser eller skisser til løsning. 

Sikkerhet og personvern Rådgivende ekspertressurs for å sikre at data lagres og brukes forsvarlig. 

Utviklerressurser Ansvarlig for utvikling av brukergrensesnitt, funksjonalitet, integrasjoner og mot 

infrastruktur. 
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7.3. Styringsgruppen 

Styringsgruppen består av deltakere som skal representere alle rollene, både studiestedet, 

praksisstedene og studentene. I tillegg er flere utdanningssteder involvert for å sikre at løsningen blir 

gjeldende for hele sektoren.  

Tabell 5 Styringsgruppens medlemmer  

Navn Institusjon Rolle 

Nina Waaler OsloMet Prorektor for utdanning 

Marianne Brattland OsloMet Studiedirektør 

Asbjørn Seim OsloMet Direktør for digitalisering og infrastruktur 

Inger-Anne Fånes Sætermo NTNU Leder avdeling for utdanningskvalitet 

Veslemøy Hagen UiS Utdanningsdirektør 

Astrid Birgitte Eggen UiA Viserektor for utdanning 

Are Turmo NHO Kompetansedirektør 

Kristin Weidemann Wieland KS Direktør Forskning innovasjon og digitalisering 

Gunvor Erdal Bærum Kommune HR-direktør 

Roar Olsen Unit Administrerende direktør 

Irene Sætran Helse Sør-Øst Utdanning og kompetanse 

Aleksander Berget NSO Student 

Gunvor Erdal Bærum Kommune Direktør 
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7.4. Referansegruppen 

Nr Navn Institusjon Stilling Rolle 

1 Anne Lise H Fredriksen Høyskolen Kristiania Leder karrieresenteret PP privat næringsliv 

2 Anne-Mette Tyskerud OsloMet Yrkesfaglærer UH-lærer 

3 Bernt Nikolai Særsten NTNU Fakultetsadm. Helse UH-administrasjon 

4 Bitte Flinder OsloMet VID UH-administrasjon 

5 Bjørg Kristin Selvik Høgskolen Vestlandet  Avd. for utdanning UH-administrasjon 

6 Britt Moene Kuven Høgskolen Vestlandet     

7 Cathrine Krogstad Hansen Grimstad Lærer PP-veileder lærer 

8 Claudia Steidl Talgo OsloMet Seksjonssjef UH-administrasjon 

9 Eirin Engebretsen Ahus Utdanningskoordinator PP-adm 

10 Ellen Torgersen Kr.sand kommune Rådgiver  PP-adm 

11 Espen Bakke Vøyenenga skole Spesialrådgiver PP-adm 

12 Evy Bue Fadnes Sandnes Kommune   Helse 

13 Fredrik Jensen Student UiA UiA Masterstu/ intensiv 

14 Frida Bjørlo Øien Høgskolen Vestlandet Lærerstudent Student 

15 Geir Berget Lovisenberg D Sykehus Utdanningsleder PP-adm 

16 Gro Moldstad OsloMet/Helsevitenskap Praksisadministrasjon UH-administrasjon 

17 Gry Hovland OsloMet/LUI Seksjonssjef praksis UH-administrasjon 

18 Hege Restad NTNU Fakultetsadm Lærer UH-administrasjon 

19 Hege Røen Sandnes Kommune   Lærer 

20 Hilde Jansson Emma Hjort Skole Rektor PP-veileder lærer 

21 Ina Gilbo Bygdøy skole Lærer PP-veileder lærer 

22 Irene Gundersen UiA Praksiskoord./Sykepleie UH-administrasjon 

23 Joakim Børlie UiS Lektorstudent Student 

24 Kristin Barvik Sandnes kommune Direktør innov- og utv. PP-adm 

25 Mark Cringle Asker International School   PP privat næringsliv 

26 Mette Einan Sandnes kommune HR og HMS PP-adm 

27 Sofie Jørstad Kongsberg Int. School Head Officer/PYP coord PP privat næringsliv 

28 Solveig Onstad Asker kommune FOU-enheten helse- oms PP-adm 

29 Solveig Uppsala OsloMet/Kjeller Universitetslektor UH-lærer 

30 Therese Bredholt Flygind Rikshospitalet Ass. Enhetsleder PP-veil./sykepleie 

31 Tom Steen Bærum kommune HR-sjef Begge 

32 Tord Øverland OsloMet Administrator HV Sykepleier 

33 Torfinn Tørresen Kristiansand kommune Koordinator helse/soial Helse og sosial 

34 Viktoria Romaschenko UiA Praksiskoordinator Lærer UH-administrasjon 

 

8. STRATEGI FOR GJENNOMFØRING 

Prosjektet skal tilstrebe å gjennomføre en smidig og iterativ prosess der funksjonalitet blir utviklet, 

testet og lansert med stadig brukerinvolvering og tilbakemeldinger fra mindre og større grupper. 

Dette fordrer en fleksibel plattform og en langsiktig strategi og løsningsarkitektur. 
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Valgt gjennomføringsstrategi: 

Etablere utviklingsorganisasjon basert på interne ressurser i samarbeid med Unit. 

8.1. Konkurranse- og gjennomføringsstrategi 

I forprosjektet ble det av dekket at det ikke fantes noen hyllevare tilgjengelig i markedet. Enkelte 

løsninger som Facebook for Workplace, Google for Education og Canvas ble vurdert til å ikke dekke 

behovene innenfor praksis. I både Danmark og Finland er det laget egenutviklede løsninger, men som 

ikke lar seg direkte overføre til som en åpen plattform. Arkitekturvalget om å ikke kjøpe hyllevare er 

dermed tatt basert på vurderingene fra forprosjektet. 

Videre ble det etablert tidlig i planleggingsfasen at det ikke finnes intern kompetanse eller kapasitet i 

hverken Unit eller OsloMet til å gjennomføre prosjektet med kun interne ressurser. Prosjektet har 

startet opp basert på eksisterende rammeavtale for digitalisering hos OsloMet med kjøp av 

prosjektleder og prosjektstøtte, samt delprosjektleder på prosess og tjenestedesign. For å sikre 

involvering av Unit som skal forvalte løsningen, samt unngå langvarige anskaffelsesprosesser, skal 

prosjektet realiseres ved bruk av ressurser hos OsloMet og Unit. Unit skal bidra aktivt som utvikler 

av løsningen, i tillegg til å forvalte løsningen etter ferdigstillelse av prosjektet, se Figur 5 . Denne 

gjennomføringsstrategien vil la seg gjøre med OsloMets avtale med Unit, samt Units megleravtale 

for å innhente arkitektur- og utviklerkompetanse.  

Unit skal bistå prosjektet med å avrope på megleravtale for å sikre ressurser og riktig kompetanse inn 

i prosjektet i henhold til plan. Ressursene skal styres av prosjektet og prosjektleder fra OsloMet. 

Forvaltningsavtale vil etableres i en egen avtale mellom Unit og aktuelle universitet og høgskoler i 

utdanningssektoren. 

 

 

Figur 5 Gjennomføringsstrategi 
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8.2. Utviklingsstrategi/valg av metode 

Det etableres en referansegruppe bestående av representanter fra studentene, praksisstedene og 

underviser og administrasjon på utdanningsstedene. Utviklingsstrategien skal være smidig, med 

tydelige prioriteringer over funksjonalitet og fremdrift og hyppige avsjekk med referansegruppen og 

andre relevante interessenter for å verifisere hypoteser og sikre en brukervennlig løsning. 

I for- og planleggingsfasen var det en prioritet å innhente innsikt fra de ulike brukergruppene. 

Prosjektet benyttet en brukersentert utvikling med utgangspunkt i Design Thinking-metodikk utviklet 

av Donald Norman og Jakob Nielsen, se Figur 6. 

 

Figur 6 Design Thinking fra Nielsen Norman Group 

 

8.3. Strategi for implementering og overføring til linjen 

Prosjektet vil levere funksjonalitet og gevinst til interessentene. Det vil derfor tidlig etableres kontakt 

med brukergruppene gjennom intervjuer, testing og pilotering. Dernest vil det etableres organisering 

og prosesser for brukerstøtte. 

Unit deltar i prosjektet hele veien og vil kunne legge føringer for hvordan forvaltningen skal foregå. 
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9. ØKONOMI 

9.1. Periodisert budsjett og investeringsplan 

Noen av ressursene og kostnadspostene er universelle, som f.eks. prosjektleder, bistand fra 

kommunikasjon og frikjøp av referansepersoner. Alle tall her er angitt inkludert mva. 

Budsjettet er bygget opp på tidsbruk (136 timer i måneden) ganget med pådraget til de ulike rollene 

beskrevet i rollebeskrivelsen, ganget med ulike timerater avhengig av type ressurs som kler rollen, se 

oversikt i Tabell 6 og Tabell 7. Budsjettet tar utgangspunkt i ulik aktivitet i prosjektet i perioden Q3 

2018 til og med Q2 2020.  

Tabell 6 Timepriser 2018 

Type ressurs Timepris inkl. mva 

Konsulent 1 2063 

Konsulent 2 1375 

Utvikler 1500 

Fast ansatt OsloMet1* 630 

Fast ansatt Unit 1063 

 

I Tabell 7 opereres det kun med ett prislag for konsulenter da forskjellene mellom pristypene er små. 

Timeprisen for Konsulent er satt som gjennomsnittet av kr 1 339,- og kr 1 418,- ganget opp med 

satsen for mva. 

Tabell 7 Timepriser 2019-2020 

Type ressurs Timepris inkl. mva 

Konsulent (teamleder, UX, tjenestedesign og 

løsningsarkitekt) 

1723 

Utvikler 1500 

Fast ansatt OsloMet1 630 

Fast ansatt Unit 1354 

                                                 

1 Mva. er ikke inkludert for interne kostnader 
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Figur 7 Budsjett, prognose og forbruk 2018 

Endringer i prosjektet har medført en justering av prognosen: 

 Økte utviklingskostnader 

 Reduserte interne kostnader gjennom kutt av prosesseiere  

 Økte konsulentkostnader i månedene november, desember og januar. 

 Reduserte anskaffelseskostnader 

Hittil er realiserte inntekter på 5,7 millioner kroner (1,7 mill fra OsloMet og 4,0 mill fra Difi), men 

rammen er satt til 15 millioner kroner. Når det gjelder realiserte kostnader, ligger de på 2,4 millioner 

per 01.11.2018. Konsulentutgifter fra november og desember er per 09.01.2019 ikke fakturert. 
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10. RISIKO 

Prosjektet har identifisert langsiktige og kortsiktige risikoer ved både arbeidet med prosjektet og 

sluttleveransen. Risikoene skal følges opp hver 6. uke sammen med prosjekteier og styringsgruppen. 

Per 09.01.2018 ser risikomatrisen ut som i Figur 8, og de mest alvorlige risikoene er beskrevet i 

Tabell 8. 

 

Figur 8 Risikomatrise 

Tabell 8 Risiko med høyest risikoprodukt 

ID Risiko Risikoreduserende tiltak 

9 Manglende finansiering  Månedlig økonomioppfølging med prosjekteier 

 Avdekke alternative finansieringskilder 

 Unit forbereder forslag til SG i mars 

 

 

 


