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Notat 

 

Overlevering av applikasjonene Paramedic og Upload til UNIT 
 

Bakgrunn 

OsloMet har utviklet og forvalter i dag de to studieadministrative løsningene «Paramedic» og «Upload»,  
som benyttes av flere i sektoren. 

Paramedic er en kalenderløsning der kvalifiserte søkere til paramedic-/paramedisinutdanning kan melde 
seg på for å ta fysiske opptaksprøver, uavhengig av hvor de har søkt studieplass. Paramedics brukes nå 
ved Universitetet i Stavanger, Nord universitet (ikke opptak høsten 2020), Universitetet i Tromsø, 
Høgskolen i Østfold og OsloMet, søkere må kunne melde seg til fysisk opptaksprøve enten i Stavanger, 
Tromsø, Bodø/Namsos, Fredrikstad eller Oslo. Vi må ha en felles portal for dette.  

Upload er en skyløsning for deling av filer, og benyttes av søkere til å laste opp oppgaver ved 
Fotojournalistikk og Produktdesing. Begge løsningene benyttes i perioden ca 15. april til 15. mai, og i en 
periode etterpå hvor sensorene går gjennom materiale.  

Vurdering 

Paramedic og Upload er løsninger som ivaretar behov som de fleste i UH sektoren har, og bør derfor 
tilbys alle og forvaltes videre av UNIT. Dagens Paramedic er på utdatert teknologi, og nøkkelressurser 
som har forvaltet både Paramedic og Upload slutter nå ved OsloMet. Dagens forvaltningskostnad er lav 
og ligger på under 0,5 årsverk, men OsloMet har ikke satt av midler til oppgradering og videre 
forvaltning av løsningene. Dersom løsningenen skal videreføres må det skje oppgradering og avklaring 
rundt finansiering.    

Anbefaling 

Løsningene overdras til UNIT fra et avtalt tidspunkt, senest 1.1.2021. Ulike løsningsalternativer bør 
utredes før sommeren 2020, herunder finansiering av bruk av tjenestene.  
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Definisjon av behov i forbindelse med påmeldingsportal for 
opptaksprøve paramedic, fra Fakultet for helsevitenskap, OsloMet 
 

Søkere til paramedic-/paramedisinutdanning ved Universitetet i Stavanger, Nord universitet (ikke 
opptak høsten 2020), Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Østfold og OsloMet må kunne melde seg til 
fysisk opptaksprøve enten i Stavanger, Tromsø, Bodø/Namsos, Fredrikstad eller Oslo. Vi må ha en 
felles portal for dette.  

Fra høsten 2021 planlegger NTNU Gjøvik å starte tilsvarende utdanning. Om NTNU blir med i 
påmeldingsportalen, er ikke avklart. 

Alle søkerne til disse studiene må få en mail med bl.a. informasjon om at påmeldingsportalen er åpen 
i 14 dager fra 1. mai (ev. 2. mai hvis den må åpnes manuelt). Påmeldingsportalen ligger tilgjengelig på 
vår nettside, og søkere får en lenke til den.  

Søker kan melde seg til opptaksprøve til oppgitte tider og til hvilket sted søkeren ønsker. Søker 
melder seg på med søkernummer og navn som må stemme overens med søkernummer og navn i 
Samordna opptak. Søkeren må oppgi e-postadresse for bekreftelse av påmelding.  

Oppsummering av behov: 

Søkernummer og navn må stemme overens med nummer og navn hos Samordna opptak.  

Vi må kunne legge til eller trekke fra opptaksprøvetider mens opptaksprøveportalen er åpen. Dette 
fordi vi må kunne legge til flere opptaksprøvetider eller ta bort tider der det ikke er nok kandidater. 

Søker kan bare melde seg opp ett sted. Søkeren kan melde seg flere ganger, men det er bare den 
siste påmeldingen som blir gjeldende. OsloMet, eller aller helst alle involverte 
universiteter/høgskoler, må kunne ha anledning til å gå til dataene for å se historikken (i tilfelle noen 
viser til en bekreftelses-e-post med et oppgitt opptaksprøvetidspunkt, men at vedkommende har 
meldt seg på prøve en gang senere). 

Når en gruppe blir full, kan det ikke meldes flere til den gruppa. Det må markeres at gruppa er full. 

Vi må få påmeldingslister som viser hvilket universitet som er saksbehandlende universitet på listene 
der. 

Søkeren må få en mail eller sms med resultatet etter opptaksprøven. Usikker på om de bør få 
resultatet med en gang det er registrert etter prøven, eller som de skal få resultatet etter en 
eventuell kvalitetssikring av saksbehandler i det resultatet oversendes opptakskontoret. 

Kan portalen åpnes og lukkes automatisk? 

Vi ønsker digital registrering av resultater, slik at vi slipper å sende inn excel-lister. 

Personlige opplysninger som skal behandles i en opptaksportal: Søkers navn, søkernummer, e-
postadresse, søkers saksbehandlende universitet og tidspunkt for søkers opptaksprøve. 

Personlige opplysninger som sendes videre til de andre universitetene: Søkers navn, søkernummer, 
e-postadresse og tidspunkt for søkers opptaksprøve ved det aktuelle universitetet. 



Personlige opplysninger som sendes videre til opptakskontoret, OsloMet: Søkers navn, 
søkernummer og hhv bestått eller ikke bestått på opptaksprøven. 



 
Upload, kort beskrivelse av tjenesten 
 
Upload brukes i dag av Fotojournalistikk og Produktdesing til opptak. Dette brukes i perioden 
ca 15. april til 15. mai for selve opplasting av filer fra søkere, og i en periode etterpå hvor 
sensorene går gjennom materiale. 
 
Upload har til felles med Paramedic en liste søkere i backenden (fra FS) hvor det sjekkes 
etternavn og søkernummer. Søkere registreres med en e-post adresse som de oppgir ved 
registrering. Dette for å unngå at e-posten som de er registrert med i FS er gammel som ikke 
er i bruk lenger. 
 
Backend med søkerliste.  
Frontend er et skjema hvor de registrerer seg med e-post adresse. Hvis det er en kvalifisert 
søker, får den tilsendt en e-post med informasjon og en lenke til en mappe hvor 
vedkommende kan laste opp filene sine. Til dette bruker vi nå nextcloud, en skyløsning for 
deling av filer a la dropbox. 
 
Opplastingmuligheter blir automatisk deaktivert etter en dato og en eller flere sensorer skal 
ha tilgang etterpå for å vurdere arbeidet til søkerne. 
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INNLEDNING 

FORMÅLET MED DOKUMENTET 

Dette dokumentet beskriver dagens arkitektur, målarkitektur og for Påmeldingsportal Paramedic, samt 
skisse til konseptforslag. Dokumentet kommer med anbefaling for videre arbeid med tjenesten. 

ENDRINGSBEHOV OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON 

Vurdering av dagens arkitektur: 

Dagens løsning kjører på utdatert teknologi og løsningen skalerer ikke i takt med behov. Løsningen er 
avhengig av mange manuelle operasjoner utført av enkeltpersoner. 

ØNSKET RESULTAT - MÅLARKITEKTUR 

Det er et ønske at det det utvikles en fellesløsning for hele UH-sektoren og at denne driftes og 
forvaltes av UNIT. Se for øvrig vedlegget med beskrivelse av behov. 

Skal OsloMet fortsette å utvikle, drifte og forvalte en løsning for resten av UH-sektoren må det 
utarbeides finansieringsmodell, tjenesteavtale med de andre institusjonene, samt robust og sikker drift 
og forvaltningsmodell av tjenesten. 

KONSEPTFORSLAG 

Det er ikke gjennomført full konseptutredning. De tre alternativene skisserer helt overordnet hvilke 
muligheter vi ser for en fremtidig løsning. 

Alternativ 0: 

Fortsette med dagens løsning. Dagens løsning er ressurskrevende og personavhengig både fra IT, 
HV og UTD (opptak) sin side. I tillegg kjører løsningen på utdatert OS og PHP-rammeverk. Risiko 
knyttet til dagens løsning er beskrevet i vedlagt risikovurdering. 

Alternativ 1: 

Det utvikles en tilsvarende løsning som den som benyttes ved OsloMet i dag, men de manuelle 
rutinene automatiseres. I tillegg bør det utvikles et grensesnitt mot FS der de som evaluerer praktisk 
prøve kan registrere resultatene direkte. 

Alternativ 2: 

Det gjennomføres en anskaffelse av en booking løsning som integreres med FS og all dataflyt 
automatiseres. I tillegg bør det utvikles et grensesnitt mot FS der de som evaluerer praktisk prøve kan 
registrere resultatene direkte.  



 

 

PROSESSARKITEKTUR 

Dagens prosess (as-is): 

 



 

 

Ønsket prosess (to-be): 

 



 

 

ROLLER 

 

Navn Rolle Enhet Virksomhet Ansvar 

Helle Stedøy Virksomhetsarkitekt DI-IKT-AIR OsloMet Hovedansvarlig for 
arkitektur 

Guri Vinje Behovseier HV OsloMet Ansvarlig for 
tjenesten 

Valentin Rey 
Rosell 

Utvikler og 
systemforvalter 

DI-IKT-SUT OsloMet Ansvarlig for drift og 
utvikling 

 

VEDLEGG 

1. Risikovurdering 
2. Behovsbeskrivelse fra HV 


