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Veikartet må sees i sammenheng med øvrige 
styringsdokumenter i sektoren

• Handlingsplan for digitalisering, med 
tilhørende initiativbeskrivelser, er førende 
for innholdet i veikartet

• Digitaliseringsstyret beslutter 
handlingsplanen og veikartet

• Før veikartet fremlegges for 
Digitaliseringsstyret, vil det være naturlig 
å sende det på høring til Fagutvalg for 
utdanning, som rådgivende organ overfor 
digitaliseringsstyret

• På sikt bør det opprettes et Tjenestestyre, 
som får ansvar for å utarbeide strategi for 
de studieadministrative systemene og 
forvalte veikartet



Målbilder Utdanning

Studenter

• møter aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter utnyttes (MU1)

• opplever data og teknologi integrert i fagene slik at det utvikler den digitale dannelsen rundt begrensninger 
og implikasjoner ved teknologibruk (MU2)

• har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for både individuelle læringsopplegg 
og samarbeidslæring, samt gir fleksibilitet (MU3)

Lærere 

• har god digital og pedagogisk kompetanse i en samarbeids- og delingskultur (MU4)

• opplever et bredt tilbud av applikasjoner, digitale verktøy og tjenester som støtter gjennomføringen av 
utdanningen (MU5)

Ledere på alle nivå

• inkluderer digitalisering i tiltak og prosesser for å nå institusjonens mål  (MU6)

• legger til rette for at fagmiljøene samles rundt å bruke digitalisering for å heve kvaliteten i utdanningen (MU7)

• har god tilgang på utdanningsrelatert informasjon og beslutningsstøtte (MU8)



Initiativoversikt Utdanning

# Initiativ Målbilde (kode)

U1 Forbedre og fornye læringsformer ved å utnytte digital teknologi. Tilrettelegge infrastruktur for 
læringsfremmende undervisning. Styrket digital innholdsproduksjon og deling.

MU1, -2, -5, -6, -7

U2 Forbedre og utvide dagens digitale vurderingsformer av læring med tilhørende løsninger, samt ta i 
bruk flere vurderingsformer for og som læring støttet av digitale verktøy.

MU1, -5, -6

U3 Heve læreres digitale kompetanse knyttet til nye pedagogiske tilnærminger og 
vurderingsformer, med tilhørende teknologi. Etablere felles utvikling av grunnleggende 
læringsmateriell.

MU4, M7

U4 Læringsanalyse - Stordata om undervisnings- og læringsprosessen gir virksomhetsinnsikt som 
grunnlag for kontinuerlig forbedring av undervisning på flere nivå, og muliggjør datadrevet 
utdanningsforskning.

MU1,
MU5, MU8

U5 Optimalisering av studieadministrative prosesser og løsninger for studentstøtte og 
studieplanlegging.

MU1,-5,
-6, -8

U6 Effektivisering og forbedring av opptaksprosesser og løsninger. MU3,-6,
-8

U7 Neste generasjon nasjonal utdanningsplattform som et åpent økosystem for tjenester. Definere 
premisser for videreutvikling av dagens plattformer på kort og mellomlang sikt.

MU3, MU5



Strategiske prioriteringer Utdanning

Framtidens læringsprosesser

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

• Heve digital kompetanse: Samle forskning og 
dokumentasjon på god praksis, eksempler og 
idéer for digitalisering, etablere plattform for 
deling av kurs og praksiseksempler

• Etablere felles løsning for samling og analyse av 
data om læring som gir lærere, studenter og 
ledelse bedre innsikt i læringsprosessene og 
samtidig gir data til videre forskning på 
utdanningsprosessene

Forenklet studieadministrasjon og 
studentopptak

• Utvikle standardiserte grensesnitt for gjenbruk 
av data, som gjør det mulig for institusjoner og 
marked å utvikle integrasjoner og applikasjoner. 
Forutsetning for flere helhetlige brukerreiser 
for studenter på tvers av systemer.

• Modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt 
for samordnet masteropptak, opptak til 
videreutdanning og andre fellesopptak

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

• Videreføre arbeidet med arbeidslivsportalen



Fremtidens utfordringer og muligheter

• Vi skal alle få til mer, for mindre 
(ABE-reformen)

• Mange prosesser fremdeles manuelle

• Brukernes forventninger høye

• Positivisme rundt videre samarbeid



Bakgrunn for arbeidet med veikartet

• Planer med bakgrunn i 
tidligere styrevedtak

• Bruk av studie-BOTT som 
rådgivende organ i påvente av 
opprettelsen av et 
tjenestestyre

• Arbeidet med handlingsplaner

• Inviterte studiedirektører og 
IT-direktører til workshop 1.2

• Veikartet et forslag som 
videreutvikles i samarbeid med 
relevante aktører



Diskuterte innspill fra sektor i workshopen

1

Hvilke utfordringer og 
behov har 

institusjonene når det 
gjelder 

studieadministrasjon?

BEHOV

2

TILTAK

Hvordan kan 
utfordringene og 

behovene dekkes? 

3

SAMARBEID

Hvordan ønsker 
institusjonene å 

samarbeide?



51 deltaker fra sektoren i workshopen

Anne Kristine Aure PHS Studiedir.  

Knut Nilsen NLA Annet  

Magnar Antonsen NMBU IT-dir.  

Nicole Ebbing BI Studiedir.  

Silje Hjelset Nygaard AHO Annet  

Steinar Melsæter  HiMolde Annet  

Bente Ringlund Bunæs UHR Annet  

Ingvild Mulen UiA FS-kontakt  

Jørgen Grønlund HiOF IT-dir.  

Kjersti Meyer Petersen AHO Annet  

Sissel Waagbø HiMolde Studiedir.  

Christen Soleim UiB Studiedir.  

Elin Corneliussen HiOF Annet  

Heidrun Hole Lovisenberg Studiedir.  

Ragnhild Paulsen HiVolda Annet  

Ståle Mørch Kristiania IT-dir.  

Hanna Ekeli UiO Studiedir.  

Hans Jacob Berntsen USN FS-kontakt  

Håkon Alstad NTNU IT-dir.  

Ingvild Greve UiB Annet  

Lars Røed Hansen Nord Annet  

Marianne Østbye Kristiania Studiesjef  

Gunhild Raunsgard HVL Annet  

Håkon Solberg NIH Studiedir.  

Nina Kaurel UiB Annet  

Vegar Forberg OsloMet IT-dir.  

Veslemøy Hagen UiS Studiedir.  

Anne-Lise Lande UiO Annet  

Else Elfstedt PHS FS-kontakt  

Mathilde Holm UiB Annet  

Ole-Jørgen Torp NMBU Studiedir.  

Thor-Inge Næsset NHH IT-sjef  

Vibeke Bredahl USN Studiedir.  

Annikken Løe NTNU Studiedir.  

Kjetil Sudmann Larssen NHH Annet  

Nils Johan Lysnes UiT Annet  

Thomas Evensen USN Seksjonssjef IT  

Ulrika Herlofsen AHO Studiesjef  

Frode Gether-Rønning  AHO IT-dir.  

Ingvild Myrholt Berthelsen HVL Annet  

Marianne Brattland OsloMet Studiedir.  

Morten Rasmussen NLA FS-kontakt  

Renate Sund NMH Studiesjef  

 



På kort sikt har institusjonene 
behov for: 
• God forvaltning av grunndata om studentene
• Fremtidsrettede tjenester for søkere og studenter
• Fortsette med standardisering og fellesløsninger 

for utvalgte prosesser
• God forvaltning av studentdata gjennom FS
• Effektivisering, f.eks. gjennom standardisering og 

robotisering
• Integrasjoner og API’er
• Tydeliggjøring av hva FS skal være og hvordan FS 

skal utvikle seg
• Bedre styringsinformasjon og enklere rapportering

På lang sikt har institusjonene 
behov for: 
• Felles register for nasjonal identitetshåndtering av 

ansatte og studenter
• Digitalisering av alle/de mest sentrale prosessene
• Effektivisering og forenkling gjennom f.eks. AI
• Integrasjon mot andre offentlige etater

Hovedtrender: 
• Økte forventninger til funksjonalitet og 

brukervennlighet for digitale løsninger
• Økning i studentmassen
• Endrede studiemønstre, særlig knyttet til livslang 

læring
• Større krav til fleksibilitet
• Økt konkurranse nasjonalt og internasjonalt
• Fysisk og virtuell mobilitet
• Mer tverrfaglighet
• Økning i mangfold i studentmassen
• Kobling til arbeidsliv/praksis
Utfordringer for institusjonene:
• Håndtering av sensitive data, personvern,
• Identitetsmestring på tvers
• Dokumentasjon, opplæring, rollebeskrivelser, 

standardisering
• Siloer internt på utdanningsinstitusjoner
• Mangel på tydelig kommunisert plan for utvikling 

av FS, for lite forutsigbart
• Mangel på integrasjoner og API’er
• Høyt fokus på digitalisering og prosesser, større 

utålmodighet for nye løsninger
• Høyere grad av mobilitet og livslang læring
• Mangel på integrasjon med offentlige tjenester for 

å unngå flyt av papirer
• Teknisk gjeld med vedlikehold bremser nyutvikling

Hvilke utfordringer og behov har institusjonene når 
det gjelder studieadministrasjon? OPPSUMMERT

På kort sikt har brukerne* behov 
for: 
• Etablere forum for kunnskapsdeling
• Mer intuitive systemer med innebygde kontroller
• Kartlegge hva som trengs av felles regelverk og 

hvordan fellesregelverk vi allerede har skal tolkes
• Forenklet brukerhåndtering (IAM)
• Integrasjoner og API’er
• Mulighet for helhetlig studieplanlegging
• Automatisering av prosess, mindre manuelt arbeid

På lang sikt har brukerne behov for: 

• Plattform med modulbaserte systemer. 
• Begrenset tilgangsstyring
• Automatikk, forenkling, standardisering, 

prosessoptimalisering
• Harmonisering av regelverk
• Prediktiv analyse

* Med bruker menes studieadministrativt ansatte



Hvordan kan utfordringene og behovene dekkes? 
OPPSUMMERT

Dette kan gjøres på kort sikt:
• Sluttføre påbegynte oppgaver
• Bedre felles dokumentasjon og opplæringstiltak
• Identifisere relevante prosesser som skal understøttes, starte med 

brukerbehov
• Standardisering av oppgave og prosesser- robotisering
• Integrasjon mot offentlige registre
• Integrere masteropptak i samordnet opptak
• Sikre internasjonale godkjenningsprosesser
• Forbedre integrasjonsmuligheter, åpne API’er, tilrettelegge for mer 

selvbetjening
• Åpne for 3.partsløsninger og deling av egenutviklede løsninger
• Ekstern evaluering av system, arbeidsformer og samarbeid
• Tydelig kommunikasjon rundt beslutninger og prioriteringer 
• Nettskjema.no- digitaliseringsløsning for nettskjema
• Portalløsning for ansatte og studenter
• Tilby bedre styringsinformasjon, f.eks. samle data fra ulike systemer; 

kostnadsberegning av studieplass, arbeidsplaner, ressursberegning
• Kunstig intelligens for å sikre automatisering og integrasjon 

Dette kan gjøres på lang sikt:
• Tilgang til rolle på tvers av institusjon/nasjonalitet
• Videreutvikle Unit som organisasjon
• Sikre raske, iterative utviklingsprosesser
• Utvikle tjenestekjeder på tvers av statlige 

organer(politiattest, sykemeldinger, 
standardisering av digital postkasse)

• Sikre nødvendige regelendring/lovendring
• Bygge nytt økosystem
• System for å utvikle moduler/tjenester som flere 

enn Unit kan levere (andre UH-institusjoner og 
private leverandører)

• Utvikle selvbetjeningsløsninger 



Hvordan ønsker institusjonene å samarbeide?
OPPSUMMERT

Hva skal til for at disse samarbeidene skal 
fungere godt?
• Felles forståelse på problemområdene
• Fokus på studentene –ikke egen org
• Tillit
• Sektortankegang hos alle
• Tydelig strategi og prioriteringer
• Felles kriterier for hva som skal være 

fellesløsninger, tydelige 
vedlikeholdsplaner

• Kommunikasjon og gode prosesser inn 
mot digitaliseringsstyret og fagrådene

• Tydelig rolleforståelse (Unit som 
samarbeidspartner vs leverandør)

• Mer (topp)lederinvolvering
• Tettere samarbeid, økt tempo og 

fremdrift
• Samarbeid i sektoren om tematikk
• Gi både store og små institusjoner 

roller ihht eget utgangspunkt og 
forutsetninger

Har dere innspill til hva Unit bør gjøre for å 
legge grunnlag for godt samarbeid i 
sektoren?
• Rydde opp i arbeidsgruppestrukturen
• Tydelig formidle innhold i ny 

organisering
• Sikre god kobling til IT-avdelingene
• Fortsette å ivareta felles innkjøp
• Dele og samhandle på tvers av 

fagområder
• Legge opp til korte utviklingsløp, 

sprinter, med dedikerte eksperter
• Fasilitere samordning og samarbeid 

med klare spilleregler
• Etablere tjenestestyre
• Trekke inn kompetanse på 

institusjonene, fremfor å utvikle 
kompetanse selv

• Benytte UHR som arena for å diskutere 
innspill/prioritering

• Lage og vedlikeholde oversikt over 
eksisterende samarbeid

Hvordan ønsker dere å samarbeide for å 
løse dette?
• Tydeligere fordeling av ansvar, roller og 

oppgaver i sektoren
• Mer dialog mellom studieområdet og IT
• Færre og mer effektive arbeidsgrupper
• Transparens og involvering i 

prioriteringer
• Åpenhet for å bruke løsninger på tvers
• Definere student- og ansattreisen
• Mer top down og mindre bottom up
• Få på plass tjenestestyring
• Sikre prosessorientert 

brukermedvirkning
• Felles tilgang til hva som finnes av 

løsninger, produkt, utvikling
• Gi små institusjoner spillerom for å 

kunne utvikle raskere



Formål med veikartet

➢ Å gi sektoren et felles bilde av planer for videreutvikling av FS og de tilhørende 
studieadministrative tjenestene (som f.eks. Vitnemålsportalen og GAUS), og 
derigjennom sikre transparens og forutsigbarhet for både institusjonene og Unit.

➢ Veikartet vil være førende for Units prioritering av ressurser innenfor perioden.

➢ Veikartet inneholder både tiltak som er finansiert og som mangler finansering.
➢ Der det mangler finansiering foreligger det konkrete planer for å sikre midler, som f.eks. 

søknad om øremerkede midler fra KD. 

➢ Forbehold: veikartet må revideres hvis finansiering uteblir.



Fremtidens 

studieadministrative 

tjenester

Mål

Effektivisere 

prosesser og 

løsninger for 

internasjonal 

studentmobilitet

Effektivisering og 

forbedring av 

opptaksprosesser  

og løsninger

Optimalisering av 

studieadministrative  

prosesser og 

løsninger 

Videreutvikling av 

eksisterende portefølje

2019 2020 2021

Kartlegge og 
standardisere prosesser 
for int. studentmobilitet

Vurdere 3.parts-
løsninger og ev. 
spesifisere egne 

løsninger

Pilot og implementering 
av nye løsninger for 

studentmobilitet

Klargjøre første versjon 
av fagskoleopptak

Videreutvikle 
fagskoleopptak

Starte kartlegging av 
felles masteropptak

Videreutvikle 
opptakssystem til å 

gjelde masterstudier

Utvikle felles 
integrasjonsarkitektur for 

UH-sektoren

Utvide FS-APIet etter 
behov (f.eks. Canvas, 

BAS, TP)

Sanere gammel teknologi

Omskrivning av EVUweb slik 
at den blir klar til å tas i 

bruk

Nytt saksflytsystem klart 
til bruk

Utvide og implementere 
vurdering i EpN

Vurdere videreutvikling av 
betalingsmodulen i FS

Implementere 
arbeidslivsportal

Utvikle arbeidslivsportal

Legge til rette for 

fremtidens 

studentreiserMuliggjøre livslang læring 
gjennom felles prosesser 

og dataflyt

Kartlegge fremtidens 
studenters behov

Omskriving av 
datamodellen i 

undervisningsmodulen 
i FS

Få inn flere datakilder i 
Vitnemålsportalen

Utrede behovet for 
systemstøtte knyttet til 

håndtering av 
studieprogram

Fulldigitalisere
undervisningsarbeidet i
undervisningsmodulen 

i FS

Prioriterte tiltak i 
handlingsplanen
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Øremerkede midler
KD

Investeringsmidler
Sektoren (DS)

Brukerbetaling
sektoren

Uavklart finansiering



Forklaring på strømmene i veikartet

Strøm Forklaring

Effektivisere prosesser og 
løsninger for internasjonal 
studentmobilitet

Muliggjøre et politisk mål om 50% studentmobilitet på tvers av landegrenser. EU stiller krav til at man må være koblet opp mot 
EWP-nettverket innen 2021 for å delta på Erasmus-utveksling. Unit skal forenkle og digitalisere prosessen rundt utveksling for 
både studentene og institusjonene. 

Effektivisering og forbedring 
av opptaksprosesser  og 
løsninger

Oppfylle et politisk bestemt mål om fagskoleopptak. Sektoren ønsker seg flere nasjonale opptak, blant annet nasjonalt 
masteropptak og musikkutdanninger, for å effektivisere opptaksprosessene. For å kunne tilby flere type nasjonale opptakt er Unit i 
ferd med å utvikle et nytt opptakssystem, og gradvis fornye Samordna opptak. 

Optimalisering av 
studieadministrative  
prosesser og løsninger 

Som en del av de statlige arkitekturprinsipper skal data være åpne. Institusjonene har stort behov for tilgang til data om sine 
studier og studenter. Det er utviklet en felles integrasjonsarkitektur for UH-sektoren, og Unit vil jobbe for å tilpasse FS i henhold til 
denne. Gamle integrasjoner vil samtidig blir faset ut. Data vil enklere kunne deles og gjenbrukes

Legge til rette for 
fremtidens studentreiser

Fremtidens studenter vil møte både sektoren og institusjonene med andre og økte forventninger, og Unit er opptatt av å forstå hva 
det betyr for de studieadministrative tjenestene. Som et første skritt samarbeider Unit med sektoren om å utvikle en 
arbeidslivsportal som forbedrer og forenkler samhandling mellom aktørene som er involvert i organisering og gjennomføring av 
studentpraksis. Videre jobber Unit med å få flere etater til åpne opp sine data slik at de kan bli tilgjengelige for innbyggerne i en 
utvidet variant av Vitnemålsportalen (Min kompetanse). 

Videreutvikling av 
eksisterende portefølje

Unit har en stor portefølje innenfor studieadministrative tjenester, og institusjonene har mange behov for mindre og større 
endringer. De behovene som vil bli prioritert de kommende tre årene er knyttet til EpN, EVU-web og saksflytsystem. 



Legge til rette for fremtidens studentreiser

Tiltak År Forklaring

Utvikle 
arbeidslivsportal

2019 OsloMet har på vegne av utdanningssektoren fått ansvaret for å etablere en arbeidslivsportal som i første fase skal 
omhandle håndtering av praksisplasser. Det overordnede 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.

Fulldigitalisere 
undervisningsarbeidet 
i undervisnings-
modulen i FS

2019 For å kunne fulldigitalisere undervisningsarbeidet i FS er det behov for å skrive om undervisningsmodulen i FS. Endringene 
vil gi bedre støtte for praksisadministrasjon, og er en forutsetning for at Arbeidslivsportalen skal kunne levere 
funksjonalitet knyttet til praksis.

Implementere 
arbeidslivsportal

2020 Når Arbeidslivsportalen er klar til å tas i bruk må den implementeres i sektorene. Dette arbeidet vil hovedsakelig være 
knyttet til forvaltningsmessige oppgaver slik som "onboarding", opplæring og generell oppfølging.

Få inn flere datakilder i 
Vitnemålsportalen

2020 Når innbyggerne skal synliggjøre egen kompetanse vil det ofte være behov for å kunne dokumentere egen kompetanse 
også utover vitnemål og karakterutskrifter fra høyere utdanning. Unit ønsker å jobbe for at flere etater skal åpne dataene 
sine slik at innbyggerne kan hente dem ut og dele sin kompetanse digital via en utvidet Vitnemålsportalen: "Min 
kompetanse". Det vil være behov for finansiering for å kunne gjennomføre dette som et eget prosjekt.

Kartlegge fremtidens 
studenters behov

2020 For å imøtekomme studenters forventninger og behov knyttet til studieadministrative prosesser bør det gjennomføres et 
kartleggingsarbeid. Dersom det er ønskelig å starte arbeidet tidligere må det egen finansiering på plass.

Muliggjøre livslang 
læring gjennom felles 
prosesser og dataflyt

2021 Det vil være behov for å standardisere arbeidsprosesser og dataflyt som støtter opp under og legger til rette for livslang 
læring. EKS Lånekassa.



Gevinster fremtidens studentreiser

• Arbeidslivsportalen vil legge til rette for at både studentene, praksisstedene og 
lærestedene vil få en felles plattform for all samhandling knyttet til planlegging, 
gjennomføring og oppfølging av praksis i studiene. Dette vil kunne gi gevinster 
både knyttet til kvalitet og effektivitet.

• En utvidelse av vitnemålsportalen vil kunne gi besparelser for den enkelte ved 
at all dokumentasjon knyttet til egen kompetanse er tilgjengelig ett sted. Det vil 
også gi gevinster i et samfunnsøkonomisk perspektiv ved at en sparer tid og 
ressurser når en eksempelvis skal søke studier eller jobb. I tillegg styrker det 
kvaliteten ved at forfalskninger elimineres.

• En kartlegging av studentreisen vil gi verdifull innsikt i hvordan en fra 
studentenes side opplever flyten gjennom hele studieløpet, fra en søker 
informasjon om et studium, til en er tatt opp og uteksaminert. Gevinstene vil 
kunne være knyttet til mer standardiserte og digitaliserte arbeidsprosesser.



Effektivisering og forbedring av opptaksprosesser 
og løsninger

Tiltak År Forklaring

Klargjøre første versjon 
av fagskoleopptak

2019 Dagens opptakssystem kan ikke benyttes til fagskoleopptaket. Det utvikles derfor et nytt opptakssystem for 
fagskoleopptaket. Det nye systemet vil være basis for nye kommende samordnede opptak. Prosjektet er finansiert av KD.

Videreutvikle 
fagskoleopptak

2020 Første fagskoleopptak skal kjøres våren 2020 i en aller første versjon av systemet. Det vil være nødvendig å videreutvikle 
systemet for å forenkle og effektivisere opptaket. Systemet må også videreutvikles med tanke på det samordnede 
opptaket til høyere utdanning også kan kjøres i det nye systemet.

Starte kartlegging av 
felles mastepptak

2020 Mange institusjoner ønsker et felles opptak til masterutdanninger. Arbeidet med å kartlegge hvordan institusjonene skal 
samarbeid, hvordan opptaket skal fungere og arbeid med felles forskrift. Funksjonalitet som trengs i opptakssystemet for 
å gjennomføre masteropptak må spesifiseres.

Videreutvikle 
opptakssystem til å 
gjelde masterstudier

2021 Opptakssystemet må videreutvikles etter spesifikasjon av behovet for masteropptaket. Utviklingsarbeidet må få 
finansiering for at det skal kunne gjennomføres.



Gevinster opptaksprosesser og løsninger

• Sektoren får et moderne opptakssystem som muliggjør flere nasjonale 
samordnede opptak.

• Masteropptak og opptak av internasjonale søkere vil effektivisere og 
forenkle opptaksarbeid i UH-sektoren.

• Opptakssystemet blir mer robust og mindre sårbart.

• Nytt opptakssystemet vil effektivisere arbeid internt i Unit.

• På lang sikt vil Unit kun ha ett opptakssystem å drifte og vedlikeholde.



Vedlikehold og videreutvikling av eksisterende 
portefølje

Tiltak År Forklaring

Omskrivning av EVUweb 
slik at den blir klar til å 
tas i bruk

2019 Dagens EVUweb (Etter- og videreutdanningsweb) ble utviklet midt på 2000-tallet, og har kun hatt én teknologioppgradering siden 
den tid. Det er behov for å modernisere både grensesnittet og funksjonaliteten for applikasjonen. Unit utvikler derfor en helt ny 
versjon av applikasjonen.

Nytt saksflytsystem klart 
til bruk

2019 For å muliggjøre enkel og effektiv kommunikasjon mellom søker, saksbehandler og fagpersoner som er involvert i en sak har Unit 
utviklet saksflytsystemet Flyt. Flyt samler behandlingen av studieadministrative saker i ett system, overfører en rekke opplysninger 
om saken automatisk tilbake til fagsystemet, samt sikrer at nødvendige dokumenter i en sak blir arkivert på riktig måte til riktig tid.

Utvide og implementere 
vurdering i EpN

2019 Emneplanlegging på nett (EpN) ble satt i produksjon i 2013. Applikasjonen mangler funksjonalitet for å registrere strukturell
informasjon om vurdering. Funksjonaliteten er nødvendig for å kunne ta gammel EpN ut av produksjon (benyttes i dag av NTNU). 
Samtidig vil ny funksjonalitet gi mindre dobbeltregistrering og forenkle arbeidet ved institusjonene.

Utrede behovet for 
systemstøtte knyttet til 
håndtering av 
studieprogram

2020 Institusjonene etterspør et digitalt system for å håndtere studieprogram. Ulike brukere ved insititusjonene har meldt inn ulike 
behov. Det er behov for å utrede behovene ytterligere og ev. utvikle funksjonalitet knyttet til behovene.

Omskriving av 
datamodellen i 
undervisningsmodulen i 
FS

2020 For å kunne håndtere undervisning med kompleks struktur er det behov for å gjøre datamodellen i undervisningsmodulen i FS 
enklere.

Vurdere videreutvikling 
av betalingsmodulen i FS

2021 Det er behov både for teknologisk oppgradering og gjennomgang av en del prinsipper for hvordan betalingsmodulen i FS skal 
fungere. Det bør derfor vurderes om det skal gjøres endringer i betalingsmodulen i FS.



Gevinster eksisterende portefølje

• EVUweb – mer effektivt og sikkert grensesnitt for brukerne, noe som fører til at feilkildene vil bli 
redusert, samt tid spart for søkerne.

• Flyt – muliggjøre enkel og effektiv kommunikasjon mellom søker, saksbehandler og fagpersoner, 
samt korrekt og effektiv arkivering. 

• EpN – ny funksjonalitet vil gi mindre dobbeltregistrering og forenkle arbeidet knyttet til 
registreringer av vurdering ved institusjonene. 

• Ny undervisningsmodul – effektivisering av planleggingen av undervisning med komplekse 
strukturer, og gjøre planleggingen mer fleksibel for institusjonene – bedre støtte for 
praksisadministrasjonen, mulighet for å dele undervisningsaktiviteter.

• Ny betalingsmodul i FS – teknologisk oppgradering og utvikling av betalingsløsninger i FS, vil 
effektivisere og bidra til sikrere betalingshåndtering. Forutsetning: teknologisk oppgradering og 
bevilgninger



Effektivisere prosesser og løsninger for internasjonal 
studentmobilitet

Tiltak År Forklaring

Kartlegge og 
standardisere 
prosesser for int. 
studentmobilitet

2019 Fra 2021 stilles det krav fra EU om oppkobling mot Erasmus Without Paper (EWP)-nettverket for å delta i Erasmus-

samarbeidet. Unit/FS har deltatt i utviklingen av EWP-nettverket og har der hatt ansvaret for datamodellene og definisjon av 

API'er i EWP-nettverket. Det er behov for å lage bedre systemstøtte for studentmobilitet for norske UH-institusjoner, da dette 

er prosesser som i dag er nokså manuelle. Første fase er å enes om en felles standardisert prosess for dette området.

Vurdere 3.parts-
løsninger og ev. 
spesifisere egne 
løsninger

2020 Basert på prosesskartleggingen for studentmobilitet bør behovet for systemstøtte spesifisers. Dette vil kunne omhandle 

både utvidelse av eksisterende systemer, som f eks Studentweb, og nye løsninger for administrasjon av mobilitet.

Pilot og 
implementering av nye 
løsninger for 
studentmobilitet

2021 Fra 2021 er det krav om oppkobling til EWP-nettverket for prosessene som gjelder utvekslingsavtaler og learning agreement. 

Fra 2022 kreves digitalisering av nominasjoner og fra 2023 karakterutskrifter via EWP.

Implementering og produksjonssetting av løsninger, som minimum dekker utvekslingsavtaler og Learning agreement, må 

gjennomføres innen 2021.



Gevinster internasjonal studentmobilitet

• Færre manuelle prosesser i godkjenningsprosessen og ved deling av resultater.

• Institusjonene får moderne arbeidsverktøy som digitaliserer, og dermed effektiviserer, 
arbeidsoppgavene i studentutvekslingen: før, under og etter mobilitet.

• Institusjonene får arbeidsverktøy som er integrert med den internasjonale tekniske 
infrastrukturen som er bygget opp gjennom EMREX og Erasmus Without Paper-nettverket.

• Færre manuelle prosesser slik at det er mulig å øke mengden utveksling.

• Flere studenter reiser på utveksling, fordi utveksling oppleves som en integrert del av 
utdanningsløpene deres, og som gjør det enkelt for den å finne informasjon om og 
administrere utvekslingen sin.



Optimalisering av studieadministrative prosesser 
og løsninger (tilgjengeliggjøre og dele data)

Tiltak År Forklaring

Utvikle felles 
integrasjonsarkitektur 
for UH-sektoren

2019 Et av arkitekturprinsippene i offentlig sektor er åpning av data. Dette både for å kunne gjenbruke informasjon 
I nye sammenhenger og for å drive frem innovasjon på de ulike områdene som dataene dekker. 
Unit/FS deltar i arbeidet med å utvikle en felles integrasjonsarkitektur for UH-sektoren. I 2019 vil FS-API 
implementeres som del av denne arkitekturen.

Utvide FS-APIet etter 
behov (f.eks. Canvas, 
BAS, TP)

2020 Tilrettelegge for integrasjoner som følger felles integrasjonsarkitektur: Utvide FS-API med flere tjenester, 
som integrasjon mot Canvas, brukeradministrasjonssystem (ref felles IAM-anskaffelse), TP, digital eksamen, 
Arbeidslivsportal, m fl.

Sanere gammel 
teknologi

2021 Det finnes etter hvert flere generasjoner av integrasjoner mot FS. Det må settes opp en plan for utfasing av 
tjenester som erstattes av FS-API slik at institusjonene kan forberede seg på å bytte ut disse i sine tjenester.



Gevinster studieadministrative prosesser 
og løsninger

• Gjenbruk av eksisterende data og informasjoner i nye sammenhenger.

• Effektivisere og sikre datastrømmer mellom ulike tjenester.

• Sanering av gammel teknologi muliggjør it-drift og -forvaltning på en økonomisk mer gunstig 
måte enn i dag.



Oppgaver utover de i veikartet må ivaretas løpende

❑ Tilfredsstillelse av krav til universell utforming

❑ Oppfylle krav til personvern

❑ Klargjøre FS for håndtering av sensitive data/vurdere egnet løsning

❑ Oppfylle krav i økonomireglementet



I arbeidet med tiltakene i veikartet vil følgende 
prinsipper bli fulgt

• Vi legger brukernes behov til grunn for vårt arbeid

• Vi legger til rette for modulisering og plattformtekning

• Vi utvikler selvbetjeningsløsninger der det er mulig

• Vi legger grunnlag for kontroll på informasjonsmodeller over tid

• Vi ivaretar alltid krav til informasjonssikkerhet og personvern

• Vi utforsker ny teknologi der det er hensiktsmessig



TEKNISK UTVIKLING OG SAMARBEID OM 
STUDIEADMINISTRATIVE TJENESTER

UTFORDRINGER OG VALG



Jørgen Ofstad

Seksjonsleder i seksjon for 
studieadministrative tjenester, Unit



Hva er en muliggjørende plattform ?

Identitets- og 

tilgangsstyring

IAM

API

Plattform-

komponenter IntegrasjonerMasterdata

management

Kunstig 

intelligens og 

maskinlæring

Basis-

tjenester

Faglige

tjenester

e-post Kalender Samhandling Sak / Arkiv Dokumentlagring

felles 

InnovasjonGjenbruk Data

Universitet A: Universitet B: Universitet N: Høyskole A: Høyskole B: Høyskole N:
Fagskole

lokale

Økosystem



Dagens plattform innen studieadministrative tjenester 
(FS)



Strategiske skritt på veien fra eksisterende

• Scenario 1: Fortsette forvaltning og utvikling på dagens 
løsninger og applikasjoner

• Få endringer i dagens driftsmiljøer og arbeidsprosesser

• MEN; teknisk gjeld og knapphet på kompetanse er 
kostnadsdrivende – koster stadig mer å sikre og drifte

• Krever høyere bidrag fra deltakende institusjoner – vanskelig i 
dag å forutsi fremtidig kostnadsutvikling



Strategiske skritt på veien fra eksisterende

• Scenario 2: Utvikle en ny teknologisk plattform som 
muliggjør mange aktørers bidrag mot felles løsninger

• Store endringer i dagens driftsmiljøer og arbeidsprosesser

• MEN; ny teknologi er kostnadsbesparende, og er lettere å dekke 
med tilgjengelig kompetanse – koster mindre å sikre og drifte

• Innebærer en pukkelkostnad – på sikt lavere kostnad for 
deltakende institusjoner



Hva skal en muliggjørende plattform muliggjøre?

• Ansatte og studenter: tilgang til en «appstore» av relevante 
applikasjoner (obligatoriske og valgfrie) 

• Utviklere av tjenester: tilgang til et utviklings- og testmiljø, data og 
gjenbrukbare tekniske tjenester

• Leverandører: tilgang til standardiserte integrasjoner, data og 
gjenbrukbare tekniske fellestjenester



Hva skal «muliggjørende plattform» være for 
studieadministrative tjenester?

• Tilrettelegge for tre ulike typer aktører 
rundt utvikling av applikasjoner?

• Avklare om veien videre for Units 
apper skal være «uberørt» av f.eks.: 

• NTNUs studieplanapplikasjon

• Nye aktører, som f.eks. Edutorium som 
gjerne vil finne sin plass

• Hvilket nivå skal Units API’er ligge på
• Lavt – databasenært?

• Høyt – muliggjørende for lett å lage 
kraftfulle apper i brukernære miljøer?

• Trenger vi et rammeverk for å sikre 
enhetlige brukeropplevelser?

Rammeverk for enhetlig brukeropplevelse

Units apper, 
f.eks. 

EpN

Sektorens 
apper, f.eks. 

NTNU 
studieplanapp.

EdTech-
industriens 
apper, f.eks. 
Edutorium

FS basisapplikasjon med API’er

Database(er)

Modell: Arve Olaussen, Unit



Veikart = utfordringer og valg

Fra dette…



…til – hva?

År 1 År 2 År 3

Plattform

P1

P2

P3

P1

P4

P5

Tj.1 Tj.2

Tj.2

Tj.2

Tj.3

Tj.4

• Hvilke tjenester skal vi 
prioritere å utvikle selv?

• Hvordan samle ressurser 
til plattformbygging?

• Unit inviterer til 
workshop for diskusjon 
og innspill – aug. 2019



Takk for oppmerksomheten!

Grete Christina Lingjærde
Fagdirektør

Jørgen Ofstad
Seksjonsleder for studieadministrative tjenester


