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Realisering av digitaliseringsstrategien handlar om god kunnskapsleiing, og det 

kortaste – og kanskje beste - som er sagt om det er:
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Eit lys brenn like godt om ein

tenner eit anna med det
Norsk ordtak (Ivar Aasen)



HVL - Nøkkeltal 2018

› Av dei største høgskulane i landet med 
over 16 000 studentar og 1800 tilsette

› 46 bachelorprogram

› 38 masterprogram

› 4 ph.d.-program (+ eitt program under 
evaluering)

› 1 fagskule for dykkarutdanning

› 4 fakultet: 

› Helse- og sosialvitskap

› Ingeniør- og naturvitskap

› Lærarutdanning, kultur og idrett

› Økonomi og samfunnsvitskap

› IT-avdeling med vel 30 tilsette! Effektive!



Nokre aktive tiltak

› Standardisering av samhandlingsløysingar

› Avvikle det digitale kvarteret

› Sikre infrastruktur for samkøyring av 

utdanning på tvers av campus

› Prosessutvikling og robotisering

› Flytskjema 217 administrative 

prosessar

› 6 robotar i produksjon

› Tilsette opplærte i programmering 

undervegs

› Digital prosjektmodell og porteføljestyring

› DIFI/Puzzlepart

› Styrking av forskingsinfrastruktur 

/serverkapasitet

› AR/VR

› Kompetanseutvikling 
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Vi gjer mykje rett –

men for lite og for tynt!



Dialog om …

«Hvordan sikre en god prosess for institusjonene når 

de nye fellestjenestene innenfor økonomi, lønn, 

saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning skal 

etableres?»
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Felles utrulling og institusjonelle behov – eit «tenkt» case

= HVL-behov



@unit_dir



Frå erfaringslæring til forventningsbasert læring/kunnskaping (Hustad, 1997)

› … «en god prosess for institusjonene» … ~ vilkåra for å etablere kunnskap i 

lag:

› Vilje – sett vi av ressursar til å dele?

› Omskifte/kaos – er oppfatninga av trong for endring tilstades?

› Fridom – etablerer vi arenaer og møteplassar som utfordrar vanen?

› Likskap – har vi tilstrekkeleg felles språk og verdiar til å kommunisere 

effektivt?

› Ulikskap – i tenkemåte - rekrutterer vi «avvikarane» i prosjekta?

› Samhandlingsincentiv – er gevinstbiletet tydeleg – og vert det oppfatta 

som rimeleg?
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Fridom - etablerer vi arenaer og møteplassar som utfordrar vanen?

› Er organisasjonen kring handlingsplanen rigga for nyskaping?

› Er prosjekta strukturerte for å tenke rett storleik?

› Legg vi til rette for å re-tenke  eller utfordre «forretningsmodellen»?
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Ulikskap – i tenkemåte - rekrutterer vi «avvikarane» i prosjekta?

› Inviterer vi tilstrekkeleg 

«odde» aktørar inn i 

arbeidet?

› Er «design thinking» basert 

på oss som er fødde før 

1989?

› Kven er ikkje med?

› Utnytter vi mangfaldet? http://cdn8.openculture.com/2017/08/08220010/design-thinking-course.png
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Samhandlingsincentiv – er gevinstbiletet tydeleg – og vert det 

oppfatta som rimeleg?

› Nye universitet – eller 

institusjonar som HVL - vil neppe 

få tak i den grunnfinansieringa 

som BOTT-institusjonane har

› Difor har dei større faglege

ressursar i IT-avdelingane og i 

øvrig administrasjon

› Det er rimeleg at dei tek eit større 

ansvar for utviklinga

› Korleis unngå «å sette straum» 

på  dei «gamle universiteta» sine 

organisasjonskulturelle trekk?



Kor avhengige er vi av framdrifta i andre initiativ? 
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Takk for meg!


