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Marte Holhjem, seksjonsleder

Denne rapporten er en gjennomgang av arbeids-
oppgaver Unit utførte for FS-konsortiet i 2019. Tje-
nestene GAUS, RUST og Vitnemålsportalen legges 
også frem, da Unit tilbyr sektoren disse på oppdrag 
fra Kunnskapsdepartementet. Til slutt i rapporten 
finner du en oversikt over planlagte oppgaver for 
2020.
 
Året 2019 har vært preget av at Unit fremdeles er 
i etableringsfasen. Vi som jobber med tjenestene 
i FS-økosystemet har likevel hatt et høyt fokus på 
å levere gode tjenester til sektoren. Vi gleder oss 
særlig over ny versjon av EVUweb, at Flyt har kom-
met i produksjon og at bruken av Vitnemålsportalen 
stadig øker.

INNLEDNING

mailto:fs-sekretariat@unit.no
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BRUKERFINANSIERTE 
TJENESTER

FS-databasene inneholder institusjonenes egne stu-
dent- og studiedata. Dataene i databasene registreres 
via FS-klienten, webapplikasjonene og integrasjo-
ner. Det er særlig grunnlagsdata som administreres 
i FS-klienten. FS-klienten består av 15 ulike moduler 
med en rekke bilder, rutiner og rapporter. Innstillin-
ger for webapplikasjonene styres også i varierende 
grad i FS-klienten.

Mye av grunnlagsdataene for FS deles av alle insti-
tusjoner og vedlikeholdes av Unit. Formålet med 
felleskodene er å legge til rette for standardisering 
av studieadministrative prosesser og utveksling av 
data med andre institusjoner og mot tredjeparter 
slik som DBH, Lånekassa m.fl. Ved at Unit forvalter, 
koordinerer prosessene og lager felles kodeverk, 
oppnås en effektivisering fremfor at hver institu-
sjon må gjøre dette selv. Eksempelvis inneholder 
registeret 23.500 rader knyttet til institusjoner 
(norske og utenlandske). Videre har registeret 220 
tabeller med felleskoder. 

FS-DATABASENE OG FS-KLIENTEN

FELLESKODER I FS-DATABASENE

Data som er registrert i FS benyttes 
i en rekke applikasjoner og tjenester. 
Det er derfor stor etterspørsel etter 
integrasjoner mellom FS og andre 
relevante systemer, både interne og 
eksterne. 

INTEGRASJONER

STAR er et datavarehus med studentdata innen-
for områdene gjennomstrømming, opptak, ut-
veksling, eksamensdata, klagestatistikk mm. 
Presentasjons- og rapportverktøyet Tableau er et 
selvbetjent analyseverktøy. I samarbeid med in-
stitusjonene i sektoren utarbeides det felles rap-
porter i Tableau via STAR. 

STAR DATAVAREHUS

EVUweb er en webapplika-
sjon for påmelding til et-
ter- og videreutdanninger.  
Applikasjonen støtter både  
påmelding til åpne kurs og til 
utdanninger med opptakskrav 
som krever enkel saksbehand-
ling. Saksbehandlingen gjøres i 
etterutdanningsmodulen i FS.

EVUWEB

Med EpN kan institusjonene gjøre emner til-
gjengelig for redigering for alle som deltar i en 
planleggingsprosess, og i tillegg styre selve 
prosessen, med alt samlet på ett sted. Med 
EpN kan institusjonene få digitalisert  innhol-
det i sine emneplaner, samt ha muligheten til å 
få standardisert nye emner via EpN.

EPN –  
EMNEPLANLEGGING PÅ NETT

STUDENTWEB

Fagpersonweb er en webapplikasjon 
som lar fagpersoner utføre en del 
nødvendige studieadministrative 
rutiner og oppgaver, og fungerer som 
støtteverktøy i undervisningspraksi-
sen.

FAGPERSONWEB

Flyt er en ny webapplikasjon som er laget for å samle større deler av be-
handlingen av studieadministrative saker på ett sted. I tillegg bidrar Flyt 
til å digitalisere og automatisere flere steg i arbeidet, slik at saksflyten blir 
bedre og enklere. Flyt knytter sammen eksisterende applikasjoner som 
Studentweb (hvor studenten leverer sin søknad), FS-klienten (hvor saks-
behandler registrerer konklusjonen) og P360 hvor saken arkiveres. Flyt 
letter også kommunikasjon og dokumentutveksling under behandlingen 
mellom søker, saksbehandler og eventuell fagperson.

FLYT 

Nomination er en webapplika-
sjon der eksterne institusjoner 
kan nominere utvekslingsstu-
denter til norske læresteder.

NOMINATION

Studentbevisappen er en mo-
bilapplikasjon som erstatter 
semesterkvittering på papir el-
ler oblat. Studentbevis-appen  
fungerer som studentbevis hos 
bl.a. studentsamskipnadene og 
kollektivtransportselskaper, og er 
gyldig på lik linje med studiekort 
og papirkvittering.

Studentweb er en webapplikasjon som lar 
studenter utføre en rekke studieadminis-
trative oppgaver, slik som semesterregis-
trering og oppmelding til undervisning og 
vurdering. Studentweb gir også studente-
ne innsyn i informasjonen som studieste-
det har lagret om dem, f.eks. eksamensre-
sultater, kontaktopplysninger og hva som 
er sendt til Lånekassen.

Søknadsweb er en webapplika-
sjon som kan håndtere alle ty-
per lokale opptak til studier, slik 
som opptak til masterstudier, 
samt søknader om utveksling.

STUDENTBEVISAPPEN

SØKNADSWEB

TJENESTENE I  

FS-KONSORTIET
Felles studentsystem (FS) er et økosystem som består av en rekke 
institusjonsdatabaser og integrasjoner, applikasjoner og en klient. 
I tillegg tilbyr Unit et datavarehus (STAR) for studentdata, og da i 

hovedsak eksamensdata og gjennomstrømning.
FS-konsortiet hadde 34 medlemsinstitusjoner i 2019.

Mer informasjon om tjenestene finnes på www.unit.no

http://www.unit.no/
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GAUS
GAUS - Godkjenning av utenlandsk ut-
danning er en webapplikasjon som skal 
bidra til kvalitet og likebehandling ved 
vurdering av om utenlandsk utdanning 
skal godkjennes. Med GAUS kan saksbe-
handlere som jobber med godkjenning 
av utenlandsk utdanning få tilgang å 
lese andre institusjoners behandling og 
vedtak.

RUST
Register for utestengte studenter 
(RUST) er et system som muliggjør ef-
fektiv og trygg formidling av vedtak om 
utestenging. Institusjoner under univer-
sitets- og høyskoleloven er pålagt å be-
nytte RUST. RUST ble satt i produksjon 
høsten 2014.

VITNEMÅLSPORTALEN
Med Vitnemålsportalen kan innbygger-
ne selv hente ut sine utdanningsresulta-
ter fra høyere utdanning i Norge og dele 
dem med ønskede mottakere. Mottaker 
får kvalitetssikret informasjon til bruk i 
ansettelsesprosesser og lignende. Vitne-
målsportalen gjør at institusjonene ikke 
lenger trenger å produsere karakterut-
skrifter, noe som sparer både arbeid og 
penger.

OPPGAVER 
UTFØRT I  

2019

• Os utenfor Bergen 2. -3. april 
• Oslo 16. -17. oktober

KONTAKTFORUM
2

I 2019 ble det løst 3170 brukerstøtte-
saker, mot 2632 i 2018. Fra midten av 
november ble det satt inn ekstra tiltak 

for å redusere et stort etterslep av 
ubehandlede saker, som forklarer noe av 
denne økningen. Disse tiltakene omfat-
ter blant annet økt fokus på ferdigbe-

handling av gamle saker, samt kontinu-
erlig overvåkning av brukerstøttekøene 

for å identifisere og løse opp mulige 
flaskehalser.

BRUKERSTØTTESAKER

3170

• 5 møter i planleggingsgruppen 
13 ekspertgruppemøter;

• 3 STAR-gruppen 
• 1 Studentwebgruppen 

• 3 Etterutdanningsgruppen 
• 1 Doktorgradsgruppen 

• 4 Undervisningsgruppen 
• 1 Studentutveksling

I tillegg har det blitt avholdt møter i en 
arbeidsgruppe, nedsatt av planleggings-
gruppen, der det ble utarbeidet forslag 

til løsning for digitalisering av vitnemål. 
Gruppen leverte sin sluttrapport til Unit 

i desember 2019.

18
NETTVERKSMØTER

Det ble avholdt seks webinarer med 
følgende temaer: 

• «Undervisning og praksis i FS»
• «Ny funksjonalitet i EVUweb»
• «Nytt fra FS»
• «Saksflyt fra Studentweb via Flyt til 

Public 360»
• «Komme i gang med EVUweb3»

KURS
6

Illustrasjoner: Shutterstock

BEVILGNINGSFINANSIERTE 
TJENESTER

NYE TJENESTER
ARBEIDSLIVSPORTALEN
Arbeidslivsportalen er en ny brukerfinansiert tjeneste som 
utvikles både for å gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de 
trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser. Alt skal komme 
brukeren til gode, enten brukeren er et skolebarn, en pasient, 
en privat kunde eller en offentlig virksomhet. I første omgang 
skal portalen benyttes til studentpraksis.

Foto: Shutterstock

Mer informasjon om tjenestene finnes på www.unit.no

http://www.unit.no/


FELLES STUDENTSYSTEM - ÅRET 2019    UNIT

|9

UNIT    FELLES STUDENTSYSTEM - ÅRET 2019

8|

EPN - EMNEPLANLEGGING PÅ NETT
Dagens versjon av Emneplanlegging på nett (EpN) ble satt i 
produksjon i 2013. Denne mangler funksjonalitet for å regis-
trere strukturell informasjon om vurdering og undervisning. 
Arbeidet med dette ble satt på vent da arbeid med ny Student-
web ble påbegynt (fullført i 2016). Funksjonaliteten er nød-
vendig for å kunne ta gammel EpN ut av produksjon (benyttes 
i dag av NTNU). Ny funksjonalitet vil gi mindre dobbeltregis-
trering, og en vil kunne fase ut gammel teknologi med en slik 
oppgradering.

På bakgrunn av flere ønsker ble det i 2017 satt i gang et pro-
sjekt for å videreutvikle EpN. Applikasjonen hadde da vært i 
drift i flere år. Nyutviklingen som da startet, viste seg å være 
mer tidkrevende enn forventet. Tidligere teknologivalg og 
kvalitet på kode var noen av årsakene til at funksjonalitet som 
tidligere hadde fungert nå sluttet å virke. Det ble derfor brukt 
mye tid på å rette opp nye feil som oppstod i utviklingsarbeidet 
samtidig som utviklingen fortsatte. Tiden som skulle ha blitt 
brukt å på å lage ny funksjonalitet, gikk ofte med til å redu-
sere teknisk gjeld1. Før sommeren i 2019 kom prosjektet til et 
punkt hvor Unit så seg nødt til å ta en fot i bakken og midlerti-
dig stanse prosjektet. Det ble samtidig besluttet at nødvendig 
utredningsarbeid, samt kartlegging av applikasjonens teknis-
ke helsetilstand, må gjennomføres før prosjektet kan starte 
opp igjen. 

Våren 2020 vil bli brukt til nødvendig forarbeid for å igjen 
kunne ta opp videreutviklingen. Arbeidet vil i all hovedsak 
handle om å utrede arkitektur- og teknologivalg, rydde i tek-
nisk gjeld, kartlegge institusjonenes behov knyttet til vurde-
ringsfunksjonalitet og fastsette mål, gevinster og planlegge 
utviklingsarbeidet. Utviklingen planlegges å starte opp igjen 
over sommeren 2020 med et mål om å ha nødvendig funksjona-
litet knyttet til vurdering på plass i løpet av 2021.

FAGPERSONWEB
I 2019 ble funksjonaliteten i Fagpersonweb for sensur, klage 
og begrunnelse forbedret, bla. som konsekvens av endringer 
i UH-loven.

FLYT 
Etter en kort pilotfase ble Flyt satt i produksjon ved UiS i au-
gust 2019. Utover høsten tok ytterligere tre institusjoner tje-
nesten i bruk. Seks institusjoner er ved utgangen av 2019 i 
implementeringsfasen og flere andre institusjoner meldte sin 
interesse for å vurdere å ta i bruk applikasjonen. Mye ressur-
ser har gått med til å bistå institusjonene i implementeringen, 
samt å utbedre “barnesykdommer” som ble avdekket når ap-
plikasjonen kom i allmenn bruk.

NOMINATION
I 2019 ble arbeidet med å kartlegge brudd knyttet til krav om 
universell utforming påbegynt. 

STUDENTBEVISAPPEN
I 2019 ble det gjort noen endringer knyttet til overgangen mel-
lom vår- og høstsemesteret. I tillegg ble skrekkodevisningen 
forbedret.

STUDENTWEB
I 2019 ble Studentweb bedret i sin behandling av studenter 
med sanksjoner. Innlogging med eID ble innført i applikasjo-
nen. Det ble mulig for studenter å bestille digitalt signerte stu-
dentbekreftelser, noe som vil lette institusjonenes arbeid med 
å manuelt utstede disse på papir.

Videre ble det utført en stor mengde mindre endringer knyt-
tet til endringer i andre applikasjoner som FS-klienten og Flyt, 
samt forberedelse for innføring av Arbeidslivsportalen.

SØKNADSWEB
I 2019 har hovedfokuset vært på å gjennomføre en full revisjon 
og omskriving knyttet til gjeldende krav om universell utfor-
ming. EID ble også innført i applikasjonen som første tjeneste i 
Norge med denne typen innlogging. Videre har det vært utført 
mindre forbedringer og rettinger, samt en risikoanalyse.

FELLES STUDENTSYSTEM
Når det gjelder FS-databasene og FS-klienten ble det gjennom 
hele året videreutviklet som normalt etter behov knyttet til 
endringer i sektoren, endrede lovverk, endringer i våre appli-
kasjoner og i integrasjoner mellom FS og andre systemer. For 
å nevne noe ble det i 2019 gjort en del endringer knyttet til 
opptak, undervisning, vurdering, etter- og videreutdanning og 
rapportering til DBH (for pedagogiske utdanninger). Arkivin-
tegrasjon kom på plass og arbeidet med å digitalisere vitnemål 
ble påbegynt.

INTEGRASJONER MELLOM FS OG ANDRE SYSTEMER/
TJENESTER
I 2019 har integrasjonsoppgavene i hovedsak handlet om å:
• Videreutvikling av FS-API
• Videreutvikling av Digital eksamen
• Videreutvikling av integrasjonen mot studentbevisappen
• Videreutvikling av Studinfo2, Studrapp og Semreg
• Videreutvikling klage- og begrunnelsesaker til Public360
• Videreutvikling av FS-interne integrasjoner
• Videreutvikling av resultatutveksling/ data til Vitnemål-

sportalen
• Opprettet samarbeid med NTNU om utvikling av FS-API
• Supportert og rådgitt en lang rekke eksterne firmaer, inter-

essenter og institusjoner

FELLESKODER I FS-DATABASENE
I 2019 har det blitt utført løpende registreringer og vedlike-
hold av data. I forbindelse med etableringen av applikasjonen 
Arbeidslivsportalen (lanseres i 2020) har det blitt opprettet 
felleskoder for praksissteder. I tillegg har det blitt utført noe 
teknisk vedlikehold.

DATAVAREHUS OG RAPPORTER VIA STAR OG TABLEAU
I 2019 ble følgende arbeid utført:
• Ny datakilde som ser på Emnefrafall  
• En ny datakilde og rapport for klage på vurdering
• Studiebarometerdata for 2019 er lagt inn i STAR 
• En ny datakilde knyttet til emnekombinasjoner

EVUWEB 
Dagens EVUweb ble utviklet midt på 2000-tallet, og har kun 
hatt én teknologioppgradering siden den tid. EVUweb har 
derfor hatt behov for en teknologioppgradering en god stund. 
Arbeidet med å nyskrive hele applikasjonen startet opp i no-
vember 2017 og Unit er nå i ferd med å sluttføre dette prosjek-
tet. Applikasjonen er nå på en ny teknisk plattform med både 
modernisert grensesnitt og ny funksjonalitet. 

Første versjon ble produksjonssatt 31. Januar 2019, med NTNU 
som første pilotinstitusjon. Gjennom hele 2019 er det levert 
kontinuerlige hyppige releaser. I løpet av året har det vært job-
bet med følgende:
• E-postkvittering sendes automatisk ut ved gitte handlinger 

i applikasjonen
• Mulighet for påmelding til eksamen
• Meldingsarkiv med brev, e-post og SMS som søkeren har 

mottatt fra institusjonen
• Kurskatalog
• Kobling mot kontakt- og reservasjonsregisteret, Folke-

registeret og Nasjonal vitnemålsdatabase, innhenting av 
eksamensresultater fra andre institusjoner

• Fakturavisning
• Innhenting av samtykker
• Automatisk stenging av fulle kurs og automatisk venteliste
• Mine kurs: Oversikt over aktive og tidligere avlagte kurs, 

tilgang til elektronisk kursbevis
• Registrering av arbeidserfaring
• Pålogging med sosiale medier og eIDAS
• Funksjonalitet for bedriftsinterne kurs
• Forbedringer og utvidelser av eksisterende funksjonalitet
• Forbedring av feilhåndtering og tilbakemeldinger til bru-

ker
• Forbedringer og feilretting knyttet til universell utforming

Det er også blitt gjennomført 2 webinarer for å hjelpe institu-
sjonene i gang med ny funksjonalitet.

AKTIVITETER TILKNYTTET  
BRUKERFINANSIERTE TJENESTER

Foto: Shutterstock

1Når et produkt har levd en liten stund, for så å skulle videreutvikles, oppdager man av og til at koden kunne vært skrevet på en annen måte som 
i det videre utviklingsarbeidet vil være mer hensiktsmessig. Hvis man ikke rydder i teknisk gjeld kan nyutvikling lett føre til at deler av koden ikke 
fungerer slik den er tenkt, altså at det oppstår feil i det de delene av produktet som tidligere er utviklet. Ved å ta tak i den tekniske gjelden rydder 
man i koden. Dette kan kreve litt arbeid, men vil på sikt ofte være tidsbesparende.
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VITNEMÅLSPORTALEN
Bruken av Vitnemålsportalen øker stadig, og i 2019 bikket vi 
for første gang 4000 brukere i løpet av et døgn (i juli). Totalt sett 
i 2019 ble det gjort i overkant av 160.000 delinger av resultater. 
Det er nesten en dobling sammenlignet med 2018. Stadig flere 
tilbydere av HR-løsninger kobler seg opp til Vitnemålsportalen 
for å kunne motta data direkte, men utviklingen går fremdeles 
saktere enn ønskelig. På tross av den økte bruken mottok vi i 
2019 kun 403 henvendelser fra brukere av tjenesten. 

Den økte bruken av tjenesten, samt at det begynner å bli noen 
år siden den første gang ble satt i produksjon, har ført til en 
del vedlikeholdsarbeid har hopet seg opp. Grunnet få ressurser 
har det i 2019 derfor i all hovedsak kun blitt utført vedlikehold 
og drift av Vitnemålsportalen. Det har blitt arbeidet mye med 
anonymisering og sletting av personopplysninger, da vi frem 
til dette kom på plass ikke overholt lovkravet om å slette per-
sonopplysninger innen 12 måneder. Det har også blitt gjort en 
del forbedringer knyttet til universell utforming, blant annet 
mer forklarende tekster ved bruk av skjermleser. Dessverre 
oppfyller fremdeles ikke applikasjonen dagens krav til univer-
sell utforming. Vi håper å få oppfylt disse i løpet av 2020, men 
det avhenger at omfanget på løpende forvaltnings- og drifts-
oppgaver. 

I løpet av året har vi også hatt en rekke møter med andre etater 
slik som UDI, Sjøfartsdirektoratet og IMDI med det ønske om å 
gjøre det mulig for disse å automatisere sine søknadsprosesser 
på bakgrunn av data fra Vitnemålsportalen. IMDi er den første 
etaten som går i produksjon med en slik løsning.

INTERNASJONALE SAMARBEID
Unit har i 2019 deltatt i to Erasmus+ KA3 – prosjekter; Eras-
mus Without Paper 2.0 (EWP) og DigiRec. Unit deltok i 
2018/2019 i to Connecting Europe Facility (CEF) -prosjekter 
for implementasjon av Europeisk elektronisk identitet (eID). 
Det første prosjektet er sammen med Difi, Skattedirektoratet 
og Brønnøysundregistrene, med mål om å innføre eID i Norge. 
Som del av dette har Unit innført bruk av eIDAS eID i Søknads-
web (lokale opptak), Studentweb og SO-søkerportal (nasjonalt 
opptak). Dette er de første tjenestene i Norge som bruker eIDAS 
eID. Det andre prosjektet – ESMO – hadde som mål å utveksle 
informasjon om studier for en student som benytter eIDAS eID 
for autorisasjon. Som del av ESMO har vi fått innført eIDAS eID 
i Feide. Begge prosjektene ble ferdigstilt sommeren 2019.

DigiRec
DigiRec er et prosjekt for å definere beste praksis for digitali-
sering av godkjenningsprosessen, og skal levere en rapport på 
dette våren 2020. Unit deltar i styringsgruppen for prosjektet.

Erasmus Without Paper (EWP)
EWP er flaggskipet innenfor Erasmus for digitalisering av mo-
bilitetsprosessen. Her har Unit ledet arbeidet med datamodel-
lering og standardisering av protokoller for datautveksling. 
Mye av dette er basert på modellene som er i bruk i FS for ut-
veksling og resultater. EWP som nettverk ble satt i produksjon 
i desember 2018, og Norge var da koblet opp til nettverket med 
noen tjenester fra fire universiteter. I 2020 er FS utvidet med 
noen ekstra funksjoner. For å få full nytte av nettverket i ar-
beidsprosessene er det behov for et større prosjekt etter 2019. 
Det er derfor initiert et forprosjekt som vil gjennomføres våren 
2020 for digitalisering av studentmobilitet innen norsk høyere 
utdanning.

EMREX
EMREX er et nettverk for resultatutveksling. EMREX ble i 2018 
satt i ordinær produksjon, i form av et konsortiesamarbeid. 
Det har vært tett samarbeid med Kina, Australia og Tyskland 
for videre utvidelse av nettverket, og i 2019 er de første tyske 
universitetene koblet opp. Unit har ansvaret for oppfølging av 
arbeidet med tekniske standarder og formater. Samme format 
benyttes i EWP, og testes ut i flere blokkjedebaserte vitnemål-
sløsninger. I 2020 fortsetter arbeidet med utvidelse av nettver-
ket.

European Blockchain Partnership
Avtale om deltakelse i European Blockchain Partnership ble 
signert i april 2018, sammen med 27 EU-land, og fra høsten 
2018 har Unit vært norsk koordinator for dette samarbeidet. 
Målet er å få på plass en offentlig europeisk infrastruktur for 
blokkjede. I 2019 har fem arbeidsgrupper våre aktive innen 
EBP, og Norge har deltatt i fire av disse. For Unit gjelder det-
te deltakelse i arbeidsgrupper for policy governance og digi-
tale kvalifikasjoner. Aktiviteten for Unit i dette samarbeidet 
rapporteres til Kommunal og moderniseringsdepartementet 
(KMD).

GAUS
Ut over at NOKUT nå kan overføre saker til GAUS uten fødsel-
snummer har det i 2019 i liten grad blitt utført noe arbeid på 
tjenesten.

RUST
Etter at datakvaliteten knyttet til registreringer at sanksjo-
nerte studenter ved institusjonene i 2018 ble betraktelig bedre 
har Unit i 2019 forbedret mulighetene for å hente ut statistikk. 
Nå er det satt opp automatisk uthenting av data hver måned 
slik at det er mulig å se utviklingen at registreringene over tid. 
Videre ble det i 2019 jobbet en del med nødvendige tekniske 
forbedringer av tjenesten.

Universiteter og høgskoler som fatter vedtak om sanksjon (jf 
uhl. § 3-7 åttende ledd, § 4-8 første til tredje ledd og § 4-10 
tredje ledd) skal via sitt studieadministrative system rappor-
tere dette til RUST. Høsten 2019 ble også Handelshøyskolen BI 
koblet på RUST.

I 2017 presiserte departementet at skikkethetsvurdering et-
ter lov om universiteter og høyskoler § 4-10 skal foretas i for 
hvert enkelt yrke. Arbeidet med å implementere nødvendige 
studieklassifikasjonskoder, som er nødvendige for å oppfylle 
distinksjonene mellom de ulike yrkene det skal foretas skik-
kethetsvurdering for, ble påbegynt i 2018. Grunnet manglende 
ressurser er dette fremdeles ikke ferdig implementert. Studen-
ter som blir registrert med en sanksjoner risikerer derfor å få 
en strengere sanksjon enn det loven sier at det er rom for å gi. 
Vi håper å få fullført dette arbeidet i 2020.

Foto: Shutterstock

AKTIVITETER TILKNYTTET  
BEVILGNINGSFINANSIERTE 

TJENESTER
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Antall pålogginger i 2019 var 370 621 mot 243 891 
i 2018. Det gir en økning på 52 prosent. Bruken er 
størst blant unge mellom 19 og 29 år, men Vitnemål-
sportalen tiltrekker seg i økende grad eldre brukere 
også. I aldergruppen over 40 år økte antall pålog-
ginger fra 40 000 til 77 500 i 2019, altså nesten en 
dobling.

Antall personer som har delt resultater og antall de-
linger er begge nær doblet fra 2018. Og selv om man-
ge av de påloggede personene ikke deler resultater, 
ser vi likevel en positiv trend i denne perioden.

Vi ser altså en prosentvis økning i andelen som deler 
– fra 46 til 58. Det er all grunn til å tro at denne an-
delen fortsetter å øke, etter hvert som samfunnet i 
det store og det hele blir mer digitalt og en større del 
av befolkningen blir fortrolig med digitale tjenester. 

Parallelt med dette ser vi en forskyving i påloggings-
måte, fra Feide til ID-porten. ID-porten kan brukes 
av alle personer med norsk ID-nummer, mens Feide 
kun brukes av studenter og andre med aktiv tilknyt-
ning til en Feide-virksomhet. 55 % brukte ID-porten 
i 2019, mens det tilsvarende tallet for 2018 var 49. 
Denne trenden vil trolig fortsette og viser at Vitne-
målsportalen er en relevant ressurs for hele befolk-
ningen, ikke bare studenter.

+52%

+26%
Fra 2018 til 2019 økte  

andelen som delte resultater med
fra 243 891 til 370 621

fra 57 554 til 104 318

-22%

Andel som ikke delte 
resultater

fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 økte 
antall pålogginger med

+94%
Økning i antall pålogginger i 

aldersgruppen over 40 år

fra 40 000 til 77 500

MARKANT ØKNING I BRUKEN AV 
VITNEMÅLSPORTALEN

VEIKART FOR 
STUDIEADMINISTRATIVE 

TJENESTER
Etter ønske fra Studie-BOTT ble det i 2019 utarbeidet et veikart for fremtidens studieadminis-
trative tjenester. Formålet med veikartet er å gi sektoren et felles bilde av planer for videre-
utvikling av FS og de tilhørende studieadministrative tjenestene (som f.eks. Vitnemålsporta-
len og GAUS), og derigjennom sikre transparens og forutsigbarhet for både institusjonene og 
Unit. Veikartet ble i all hovedsak utarbeidet etter en workshop med landets studiedirektører 
og IT-direktører i februar. Veikartet ble presentert for sektoren på digitaliseringskonferansen 
i juni i Trondheim. Veikartet ble presentert for sektoren på digitaliseringskonferansen i juni i 
Trondheim.

BRUK AV VÅRE TJENESTER

TJENESTE DAGLIGE BRUKERE VIRKSOMHETER

EPN 200 - 350 18

EVUWEB 200 - 800 16

FAGPERSONWEB 30 - 100 ca. 31

FS-KLIENTEN 2 000 - 4 000 34

FLYT** 3

GAUS <5 36/16*

NOMINATION** 16

RUST** 38

STUDENTBEVISAPPEN 7 000 32

STUDENTWEB 15 000 - 40 000 34

SØKNADSWEB
160 000  

søknader per  
år

33

VITNEMÅLSPORTALEN 1 700 40

*36 institusjoner, inkludert BI og NOKUT har tilgang, men kun 16 institusjoner benyttet portalen i 2019
** Det finnes ikke tall for antall daglige brukere for disse tjenestene.
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RESULTAT  

2019

TJENESTER SOM INNGÅR I FS-KONSORTIET
Oppgave Timeantall

FS-konsortiet (sekretariatsoppgaver) 1 171
FS-drift 105
FS-Datavarehus 2 875

Integrasjoner 9 998
FS (klient og databaser) 8 134

EVUweb 5 322*
EPN 3 003
Fagpersonweb 444
Flyt 762
Felleskoder 197
Nomination 109
Studentbevisappen 202**

Studentweb 1 738

Søknadsweb 1 042
SUM ANTALL TIMER 34 932

TIMEBRUK I 2019

* I tillegg kommer timer arbeidet av én ekstern konsulent 
**I tillegg kommer konsulenttimer kjøpt av Computas AS

TJENESTER SOM VI LEVERER PÅ OPPDRAG 
FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Oppgave Timeantall

Vitnemålsportalen 3 144
GAUS 42

RUST 230
SUM ANTALL TIMER 3 416

Foto: Shutterstock

Tabell 1:  Timeforbruk på tjenestene i FS-konsortiet.

Tabell 2:  Timeforbruk på tjenestene levert på oppdrag fra Kunnskapsdepar-
tementet.

” Den nye utgaven av EVUweb er vesentlig mer 
brukervennlig. Søker får bedre oversikt over 
status på søknader, de får tilgang til viktig 
informasjon og mulighet for å laste opp 
dokumentasjon [...] Vi er veldig glade for å ha 
fått løsningen på plass. I tillegg til at EVUweb 
forenkler søknadsprosessen for brukerne 
våre, så gjør også oppdateringer i etter- og 
videreutdanningsmodulen i Felles Studentsystem 
(FS) saksbehandlingen mye enklere for oss som 
jobber med dette.

Ragna Ann Berge, seksjonssjef ved Seksjon for etter- og videreutdanning, NTNU.
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FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

ARRANGEMENTER, MØTER OG KURS 
Arrangementer
Det er i år igjen tid for brukerforum. Årets brukerforum vil bli 
arrangert 24. og 25. mars i Bergen. Programmet er sammensatt 
av plenumspresentasjoner fra Unit, institusjonene og andre re-
levante etater. Parallellsesjonene vil i år bestå av besteprak-
sis-presentasjoner fra institusjonene, lynkurs og workshops.   

Høstens kontaktforum vil bli arrangert i oktober på Hell uten-
for Trondheim. 

Møter
Den nye strukturen for tjenestestyring i sektoren skal etter 
planen etableres i april 2020. Det er foreløpig ikke gjort noen 
konklusjoner som får konsekvenser for Planleggingsgruppa, 
ekspertgruppene eller arbeidsgruppene. Disse vil derfor ha 
normal møtevirksomhet som tidligere. 

Kurs
Basert på institusjonenes ønsker vil det bli avholdt 3-4 webina-
rer på våren og 3-4 på høsten.

BRUKERSTØTTE
I 2020 kommer vi til å fortsette arbeidet vi startet opp rett før 
jul med å redusere svartiden på brukerhenvendelser. I løpet 
av våren skal vi implementere TopDesk som løsning for hånd-
tering av brukerhenvendelser og vi håper dette vil gi en enda 
bedre brukeropplevelse. Vi har også planlagt å utarbeide SLA-
er for våre tjenester, som skal si noe om forventet servicenivå 
knyttet til forvaltning av tjenestene våre.

FS-RAPPORTER I TABLEAU
Arbeidet med Tableau-rapporter vil fortsette som normalt 
og rapportene vil som tidligere bli utvidet etter ønsker fra 
STAR-ekspertgruppe.

UTREDNINGSOPPGAVER
Det vil i 2020 være behov for å gjøre en rekke utredningsopp-
gaver. For å nevne noe er det behov for å utrede hvilke konse-
kvenser det får for våre tjenester at det fra 1.1.2020 ble mulig 
å søke om doble statsborgerskap. Videre må det utredes hvilke 
endringer som bør gjøres ifm utrulling av nytt folkeregister.

Forprosjektet for studentutveksling vil fortsette i 2020 og må-
let er å identifisere arbeidsprosesser som kan standardiseres 
og digitaliseres med den hensikt å bli kvitt manuelle, papirba-
serte prosesser.

ARBEIDSLIVSPORTALEN
OsloMet utvikler i samarbeid med Unit en første versjon av Ar-
beidslivsportalen. I første omgang skal portalen benyttes til 
praksis. Prosjektet avsluttes i juni og tjenesten overleveres da 
Unit for drift og utrulling ved institusjonene. For prosjektets 
del vil våren gå med til å pilotere løsningen og å gjøre ferdig 
planlagt funksjonalitet. Samtidig kommer Unit til å planleg-
ge og forberede mottaket av Arbeidslivsportalen. Høsten vil 
gå med til å starte driften av løsningen og å begynne arbeidet 
med implementere den i ved institusjonene. Dersom det bevil-
ges egne midler til det vil videreutviklingen kunne starte opp, 
og da i første omgang utredningsoppgaver.

Gevinster: Øke kvaliteten på nyutdannede kandidater, sikre 
relevante og oppdaterte praksisplasser til studentene, økt fag-
lig utbytte for praksisstedene, effektivisere og øke kvaliteten i 
administrative prosesser knyttet til praksis, samt forenkle og 
profesjonalisere samhandlingen mellom involverte aktører.

FS – KLIENT OG DATABASER
Etter planen skal fase 2 av implementasjonen av ny undervis-
ningsmodul gjennomføres i 2020. Målet er å fulldigitalisere ad-
ministrasjon av undervisning, samt å forenkle datamodellen. 
Dette vil kreve en del planleggingsarbeid både når det kommer 
til databasen og klienten, men også integrasjoner og tilgrense-
de applikasjoner.

PLANER FOR 
BRUKERFINANSIERTE 

TJENESTER

Gevinster: Bedre og mer korrekt håndtering av undervisning 
med kompleks struktur og bedre støtte for praksisadministra-
sjon.

Videre er det behov for å gjøre det enklere for institusjonene å 
slette personopplysninger for en større gruppe søkere/studen-
ter. Dette må spesifiserer, utvikles og implementeres. 

Gevinster: Sikre oppfyllelse av gjeldende lovverk. 

Arbeidsgruppen for digitalisering av vitnemål la rett før jul 
frem sin rapport. For FS del er det ønskelig med en stegvis ut-
vikling for på kortest mulig tid avvikle papirvitnemålet. Rap-
porten vil bli sendt på høring i løpet av våren og på bakgrunn 
av eventuelle innspill som kommer inn må det tas en vurdering 
på om vi skal gjøre noen endringer allerede i 2020. 

Gevinster: Avvikle utskriftsløsninger for vitnemål, med 
spesialpapir og printerløsninger. Standardisert informasjons-
innhold som muliggjør digitalisert mottak og bruk av vitnemål 
i digitale prosesser.

Ut over dette vil det som tidligere løpende bli gjort endringer 
og forbedringer.

Gevinster: Forbedring av prosesser generelt sett. 

EVUWEB 
Arbeidet med å skrive om EVUweb startet høsten 2017 og pro-
sjektet avsluttes nå 1.4.2020. Arbeidet har inkludert moderni-
sering av både grensesnittet og funksjonaliteten for applika-
sjonen, mulighet for å laste opp dokumenter digitalt og flere 
måter å logge inn på, blant annet via Feide og ID-porten. Etter 
avslutning av prosjektet vil applikasjonen gå over i normal 
drift og EVUweb 2 vil bli faset ut. Etter prosjektavslutning vil 
det også være behov for noen utbedringer knyttet til universell 
utforming. Videre vil arbeidet bestå i å rette småfeil, samt i å 
bistå nye institusjoner til å ta applikasjonen i bruk.

Gevinster: Ferdigstille applikasjonen i ny teknologi som vil 
føre til mindre arbeid ved fremtidige behov for oppgraderinger. 
Fullføre påstartede oppgaver som gir de ulike brukergruppene 
mulighet til å hente ut enda flere gevinster. Sikre at enda flere 
institusjoner henter ut gevinstene ved den nye versjonen av 
EVUweb. Sikre oppfyllelse av gjeldende lovverk.

EPN – EMNEPLANLEGGING PÅ NETT
Etter at applikasjonen nå har vært i bruk en del år er det behov 
for å gjøre en del opprydning på teknisk side. For å kunne ta 
opp igjen videreutviklingen er det også behov for å gjøre noe 
kartleggingsarbeid. Våren vil derfor i stor grad bli brukt til 
dette.

Dagens versjon, som ble satt i produksjon i 2013, mangler funk-
sjonalitet for å registrere strukturell informasjon om vurde-
ring, og er derfor ikke tatt i bruk ved NTNU. I 2020 planlegger 
vi derfor å ta opp igjen arbeidet med å implementere funksjo-
nalitet for vurdering. Det er også behov for å gjennomføre en 
risikoanalyse og følge opp ev. tiltak.

Gevinster: Redusere teknisk gjeld og sikre en stabil tjeneste, 
samt gjøre det enklere å gjøre fremtidige endringer. Gi fagper-
soner mulighet til å registrere og revidere studiedata knyttet 
til eksamen og vurdering i et brukervennlig grensesnitt. 

Foto: Shutterstock

»

PLANER FOR  

2020

”Ny EVUweb gjør det enklere å 
administrere studenter som søker 
etter- og videreutdanning. Vi høster 
viktige gevinster ved å oppgradere 
og gjøre tilpasninger på et 
kjernesystem i studieforvaltningen. 
På lengre sikt ser vi for oss at neste 
generasjon nasjonale systemer 
for sektoren vil være åpne. Åpne i 
den forstand at de er lagt til rette 
for å stimulere tjenesteutvikling i 
et økosystem av leverandører. Det 
skjer ved å benytte åpne standarder 
for datautveksling. Med det håper vi 
å stimulere flere til å lage tjenester 
for sektoren.

Roar Olsen, Direktør Unit
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PLANER FOR 
BEVILGNINGSFINANSIERTE 

TJENESTER

UTREDNINGER
Unit blir stadig kontaktet av Kunnskapsdepartementet og 
andre etater som ønsker utredninger på ulike områder, samt 
bidrag inn i ulike digitaliseringsprosesser. Vi ser en økning i 
ønsket om samhandling og digitalisering på tvers av sektorer, 
noe som også har ført til flere slike henvendelser. Vi ser for oss 
at dette også vil fortsette i 2020. 

Gevinster: Indentifisere synergieffekter og nyttiggjøre seg 
dem slik at samfunnet kan hente ut nye gevinster.

VITNEMÅLSPORTALEN
Arbeidet som er nødvendig for å kunne vise frem resultater på 
ulike nivåer, slik som fagskoleresultater, vil bli ferdigstilt i be-
gynnelsen av 2020. Dette er også begynnelsen på å vise frem 
resultater fra videregående utdanning.  

Vitnemålsportalen har nå vært i produksjon i tre år, noe som 
merkes både på bruken og på behovet for teknisk vedlikehold. 
Hovedoppgavene i 2020 vil derfor dreie seg om bakenforlig-
gende arbeid som er nødvendig for å sikre en stabil tjeneste.

Gevinster: Ivareta løpende forvaltning og sikre en stabil 
tjeneste.

GAUS
Arbeid på GAUS vil i all hovedsak handle om løpende driftsopp-
gaver og teknisk vedlikehold. Risikoanalyse skal gjennomføres 
og eventuelle tiltak følges opp. 

Gevinster: Ivareta løpende forvaltning og sikre en stabil 
tjeneste. 

RUST
Arbeidet med å implementere studieklassifikasjonskoder (som 
skal benyttes for å skille ulike yrker med skikkethetsvurde-
ring fra hverandre) pågår fremdeles. Vi håper å endelig få dette 
på plass i 2020. Videre jobbes det fremdeles med å ta med lov-
hjemmel i overføringen fra en institusjon til en annen.

Gevinster: Sikre oppfyllelse av gjeldende lovverk.

FAGPERSONWEB
Arbeid på Fagpersonweb vil i all hovedsak handle om løpen-
de driftsoppgaver og teknisk vedlikehold. Risikoanalyse skal 
gjennomføres og eventuelle tiltak følges opp. I forbindelse med 
implementasjonen av ny undervisningsmodul i FS må det også 
utføres en del oppgaver i Fagpersonweb slik at applikasjonen 
fremdeles fungerer som ønsket. 

Gevinster: Ivareta løpende forvaltning og sikre en stabil 
tjeneste.

FLYT
I 2020 vil arbeidsinnsatsen hovedsakelig handle om å bistå in-
stitusjoner som ønsker å ta i bruk applikasjonen, og ev. utføre 
mindre forbedringer basert på innkomne ønsker. 

Gevinster: Sikre at flere institusjoner henter ut gevinstene ved 
bruk av Flyt, samt ivareta løpende forvaltning.

INSTITUSJONSREGISTERET
I tillegg til løpende oppgaver, slik som registrering og endring 
av koder, vil det bli utført mindre mengder teknisk vedlikehold. 

Gevinster: Ivareta løpende forvaltning og sikre en stabil 
tjeneste.

INTEGRASJON MELLOM FS OG ANDRE SYSTEMER
Listen over integrasjonsønsker øker stadig samtidig som beho-
vet for vedlikehold ikke blir noe mindre. Hovedfokuset i 2020 
vil derfor være løpende vedlikeholdsoppgaver og nødvendige 
oppgaver grunnet endringer i andre tjenester, slik som ny un-
dervisningsmodul i FS.
• Revisjon av tekniske valg på FS-API
• Videreutvikling av FS-API – dekke nye forretningsområder 

og berike de vi allerede har
• Planlegge omlegging av integrasjon med Lånekassen
• Gjennomføre prosjekt med Utdanning.no om ny evu-kata-

log og full omlegging av rapporteringen av andre studietil-
bud

• Omskriving av alle integrasjoner som er berørt av ny un-
dervisningsmodul

• Mindre utbedringer på Digeks
• Forbedringer mot Vitnemålsportalen
• Videre utvikling av integrasjon mot Public360 (eksa-

mensprotokoller)
• Ønske om at Unit tar stilling til hvordan UH-intark skal 

dekkes hos oss. Pr. i dag er det kun UiO som kan integrere 
sine tjenester “korrekt” ihh. 

• Supportere og rådgi eksterne firmaer, interessenter og 
institusjoner

• Forvalte og bygge videre samarbeidskontrakten med 
NTNU. Inngå liknende samarbeid med flere (UiB, UiO?)

• Risikoanalyse(r)

Gevinster: Ivareta løpende forvaltning og sikre stabile tjenes-
ter. 
 
 

NOMINATION
Arbeid på Nomination vil i all hovedsak handle om løpende 
driftsoppgaver og teknisk vedlikehold. Risikoanalyse skal 
gjennomføres og eventuelle tiltak følges opp. Videre er det be-
hov for å utføre utbedringer knyttet til gjeldende krav til uni-
versell utforming. 

Gevinster: Ivareta løpende forvaltning og sikre en stabil tje-
neste, samt å sikre oppfyllelse av gjeldende lovverk.

STUDENTWEB
Etter planen skal fase 2 av implementasjonen av ny undervis-
ningsmodul gjennomføres i 2020. Målet er å fulldigitalisere ad-
ministrasjon av undervisning, samt å forenkle datamodellen. 
Dette vil kreve en del arbeid på Studentweb. Videre vil det tro-
lig være ønskelig å gjøre noen tilpasninger i forbindelse med at 
Arbeidslivsportalen lanseres (overgangsknapper og lignende). 

Risikoanalyse skal gjennomføres og eventuelle tiltak følges 
opp. Videre er det behov for å utføre utbedringer knyttet til 
gjeldende krav til universell utforming. Noe teknisk vedlike-
hold må også prioriteres.

Dersom det blir rom for det er planen å implementere søknad 
om permisjon, søknad om tilrettelegging til eksamen/under-
visning, samt sluttmelding. 

Gevinster: Bedre og mer korrekt håndtering av undervisning 
med kompleks struktur og bedre støtte for praksisadministra-
sjon. Sikre oppfyllelse av gjeldende lovverk. Gi institusjonene 
og studentene mulighet til å hente ut nye gevinster knyttet til 
ulike søknader.

SØKNADSWEB
Arbeid på Søknadsweb vil i all hovedsak handle om løpende 
driftsoppgaver og teknisk vedlikehold. Risikoanalyse skal 
gjennomføres og eventuelle tiltak følges opp. Videre skal det 
implementeres funksjonalitet for å kunne støtte prosessen 
rundt PhD-opptak.

Gevinster: Ivareta løpende forvaltning og sikre en stabil tje-
neste, samt gi institusjonene mulighet til å hente ut nye gevin-
ster knyttet til PhD-søknader.

STUDENTBEVISAPPEN
Det er nå fire år siden dagens versjoner av Studentbevisappen 
ble satt i produksjon (Android, iOS og Windows). Disse er skre-
vet i teknologi som nå er utdatert. Android- og iOS-appene vil 
derfor rundt årsskiftet 2019/2020 bli skrevet helt på nytt på 
nye/støttede rammeverk/teknologier. Windows-versjonen fa-
ses samtidig ut. De nye appene vil være klare til å tas i bruk 
tidlig på våren. Kontrakten med Computas, som har utviklet 
appene og driftet dem, går ut i slutten av april. Det er derfor be-
hov for å gjennomføre en anbudsprosess for ny vedlikeholds-/
utviklingsavtale. 

I løpet av året må det gjennomføres en risikoanalyse og even-
tuelle tiltak må følges opp. Det må også vurderes om det skal 
lages en app for Huawei sitt App Gallery.

Foto: Shutterstock
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Bakgrunnen for bestillingen er et ønske om en avsjekk på våre veivalg så langt, teknisk tilstand, 
samt et ønske om ekstern anbefaling for videre veivalg. Vurderingen er tredelt: 

Hovedfokuset i oppdraget vil være på del 2. 

Veikartet som ble utarbeidet i fjor må ha sin årlige revidering. Dette vil bli gjennomført av tjenesterådet for 
studieadministrative tjenester. Rådet vil bli opprettet våren 2020. Rapporten fra Gartner vil bli viktig i dette 
arbeidet. Revidert veikart bør foreligge i løpet av høsten 2020.

  

VEIKART

Unit har bestilt en ekstern vurdering av FS-økosystemet. Denne blir gjennomført våren 
2020 av Gartner. Rapporten skal være klar 1. mai og resultatene vil bli presentert i  
relevante fora, slik som Units digitaliseringskonferanse. 

Foto: Shutterstock

1
En funksjonell vurdering (kartlegge 
brukertilfredshet av dagens funksjona-
litet, samt kartlegge fremtidige behov).

2
En teknisk vurdering (teknisk vur-
dering av løsningsarkitekturen på 
applikasjoner, databaser, APIer, 
mellomvare-/integrasjonsplattfor-
mer, samt spesifikt vurdere dagens 
praksis rundt API management med 
utgangspunkt i APIer mot Cristin 
applikasjonen, og anbefale fremtidig 
API felles arkitektur og policy).

3
Utarbeide forslag til et treårig veikart 
knyttet til den tekniske vurderingen.
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