


Alle gikk plutselig hjem?
Hva skjedde?





Suksessfaktorer
Policy for bærbart utstyr til alle ansatte

Full innføring av Office 365 inkl teams

Stor loyalitet til bruk av Canvas

Policy for BYOD ifm eksamen for studenter

Bred digital saksbehandling ved bruk av et ESM system

Digitale signaturer

Etablert Zoom til undervisning – inkl opplæring

Etablert Video CMS (Kaltura) med mulighet for egenproduksjon

Mediesupport –både teknisk og produksjonsstøtte

Supportapparat til eksamen, både vitenskapelige og studenter



Digital merverdi og
transformasjon

• Digitalisering handler om å se 
verdiskapning for brukere og 
virksomheten ved hjelp av teknologien. 
Ny teknologi i seg selv er ikke en 
verdiskapning

• Digital transformasjon krever en 
helhetlig tilnærming til virksomhet 
gjennom menneskene, strategiene og 
tjenestene/produktene/
prosessene



Fire (fem) viktige prinsipper ifm utvikling 
digital arbeidsflyt

•Fokus på mennesker – org utvikling

•Prosesser – flyt og eierskap

•Teknologi og løsninger

•Data og statistikker

• (tenk sky også)



Arbeidsprosess/arbeidsflyt

• Enhver prosess/arbeidsflyt har som oftest minst 3 
versjoner

• Derfor viktig at de som kjenner prosessen samles

Hvordan du TROR den er: Hvordan den EGENTLIG er: Hvordan den burde være:



Tjenesteutviklingsteam
Effektivisering av administrasjon med fokus på digitalisering



Tjenesteutviklingsteam

• En ressurs som støtter administrasjonen i utvikling, forbedring og levering av digitale tjenester 
ved UiA – I samarbeid med eier og brukere av tjenesten.

• Består av ressurser med kompetanse innen prosess-, prosjekt-, og serviceledelse, samt 
utvikling

• Gjennom digitalisering - Forenkle, fornye og forbedre hverdagen for studenter og ansatte.

• Bygger rammeverk og tar i bruk ‘best practice’ innenfor prosjekt, prosess og serviceledelse, og 
sørger for en enhetlig tilnærming i administrasjonen ved UiA.

• Sørger for blant annet plassering av eierskap, standardisering, gevinstrealisering og 
kontinuerlig forbedring av tjenester.
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PAU
(Prioritering av administrative utviklingsprosjekter)

Innmeldt initiativ 
behandles av TuT basert 
på definerte kriterier og 
sendes til PAU for 
prioritering.

PAU prioriterer 
initiativ iht. bestemte 
kriterier og  
rammebetingelser.

TuT gjennomfører 
prosjekt 
med digitalisering iht. 
prioriteringer besluttet 
av PAU og leverer til 
linjen.

TUT(Tjenesteutviklingsteamet) -
Digitalisering av administrative tjenester 

Fornyet, forenklet, forbedret



Viktig for å lykkes

• Ledelsesforankring

• Involvering og dedikering av tid

• Håndtering av roller i organisasjonen – Sikkerhetsrisiko

• Integrasjon, robotisering og automatisering

• Plassering av tjenesteeierskap – Hvem tar beslutning?

• Standardisering

• Vilje til å se hva som skjer før og etter egne prosesser – Gevinstpotensial



Digitalisering
Onboarding



Del1 – Grunnleggende administrative tjenester

6-12mnd

Del2 – Administrative tjenester i hver enkelt avdeling

Oppgave:
- Omvisning
- Første lunsj 
- Kursing
- etc.

Del3 – Tjenester rettet mot relasjonelle – og sosiale forhold

Del1

Del2

Del3



Del 1 – Onboarding - Arbeidsavtale

Digital kontrakt med e-signering

Digital lønnsmelding

Automatisk oppretting av nytilsatt I SAP



Del 1 - Arbeidsavtale

Nåtid 
Saksbehandler PO - arbeidsavtale PO-direktør - godkjenner

Del 2-
Onboarding

Ekstern - signerer

Saksbehandler PO - lønnsmelding

DSF

KRR

1 2 3

4

E-POSTE-POST

E-POST

GDPR/PERSONVERN

SIKKERHET

KVALITET

INTERNKONTROLL

AVVIKSHÅNDTERING

OMDØMME

GENERISK

LEDELSESDATA

Lønnskontoret/RPA- Registrering i SAP

5

GEVINSTER

EFFEKTIVISERING



Del 2 – Onboarding – Administrative tjenester

• Automatisk oppretting av brukerkonto

• Automatisk melding med lenke til bestillingsskjema for bestilling av tjenester til nytilsatt
• Med ferdig utfylt nødvendig informasjon om nytilsatt

• Automatisk oppretting og delegering av oppgaver i ESM-plattformen til riktige
tjenesteeiere og avdelinger
• IT-tjenester

• IKT-utstyr

• Telefon

• Kontorutstyr

• Informasjon til post

• Tilgang og rettigheter til administrative systemer

• Med mer

• Statusoppfølging via ESM-selvbetjeningsportal

• Automatisk utsending av velkomstinformasjon til nytilsatt





SEKVENSIELL DIGITAL 
FLYT SOM ER SVÆRT 
EFFEKTIV OG GIR STORE 
TIDSBESPARELSER I BÅDE 
DEL-1 OG DEL-2 AV 
ONBOARDING. DETTE GIR 
UIA MULIGHET FOR Å 
HÅNDTERE 
ALLE FORBEREDELSER 
OG OPPGAVER I GOD TID 
FØR OPPSTART AV NY 
ANSATT.

TIDSBESPARELSE OG 
EFFEKTIVISERING



Del 3 – Onboarding – Tjenester rettet mot relasjonelle – og sosiale 
forhold

• Under planlegging og utvikling – estimert ferdig høsten 2020

• Automatisk oppretting av oppgaver og oppfølging av blant anne følgende oppgaver:

• Fadder ordning

• Første lunsj

• Omvisning

• Kurs

• Ledersamtaler

• Lønnssamtaler



Tjenesteutvikling (kontroll på verdikjeden)



Overordnede gevinster



Tall fra 2019

• 25000 transaksjoner

• Automatisk oppretting av 25600 

dokumenter i P360

• Estimert tidsbesparelse - 6250 timer



Siden november 2015

• Over 120 digitale 
administrative tjenester

• 60000 transaksjoner 

• Automatisk oppretting av 
79500 dokumenter i P360

• Estimert tidsbesparelse -
12500 timer



Eksempler

Spørsmål??

tord.tjeldnes@uia.no



Digitaliserte tjenester

Tjeneste Enheter Integrasjon Automatiseringsgevinst

Trykkeri bestilling:
• Plakater
• Visitkort
• Innlevering av eksamensoppgaver
• Roll-up
• Doktorgradsavhandling
• Brosjyrer eller flyers
• Sakspapirer og rapporter

Økonomi
Kommunikasjonavd.
Biblioteket
Eksamenskontoret
Fakulteter
Ekstern trykkeri

ServiceNow, epost, 
Basware, FS

Tid, ressurs, og kvalitet(Kontroll)
Automatisere hele arbeidsprosessen fra bestilling til 
leveranse og godkjenning av kvalitet på leveranse. 
Involverer en ekstern trykkeri i arbeidsprosessen

Blomster bestilling Økonomi
Bestillere ut på enheter

ServiceNow, epost Bestilling av blomster for alle ansatte på UiA

Bestillinger til IT IT 
Økonomi
Bestiller roller

ServiceNow 
Epost
Basware

Alle bestillinger til IT
Utstyr og programvare

Bestilling av mat i 
Personalkantina

Drift
Økonomi
Bestillere ute på 
enheter

ServiceNow Opprette bestilling meny for personalkantinen, 
Redusere papirskjema
Mulighet både for bestilling via skjema i forkant eller 
ad-hoc hos personalkantinen



Tjeneste Enheter Integrasjon Automatiseringsgevinst

Klage på eksamen Arkiv og 
Eksamenskontoret

ServiceNow, FS, Public 
360

Tid, ressurs, og kvalitet(Kontroll)
Studenten fyller mindre informasjon. Riktig data fylles 
inn. Arkiv mindre manuelt arbeid siden sak opprettes 
automatisk i Public 360.

Søknad om status som 
Toppidrettsutøver

Arkiv, Eksamen, 
Olympiatoppen

ServiceNow, FS, Public 
360, epost

Tid, ressurs, og kvalitet(Kontroll) 
I tillegg via mail og approval funksjon involverer vi en 
eksternaktor i prosessen uten å gjøre noe ekstra 
manueltarbeid i arbeidsflyten

Søknad om status som 
Toppidrettstrener

Arkiv, Eksamen, 
Olympiatoppen

ServiceNow, FS, Public 
360, epost

Tid, ressurs, og kvalitet(Kontroll) 
I tillegg via mail og approval funksjon involverer vi en 
eksternaktor i prosessen uten å gjøre noe ekstra 
manueltarbeid i arbeidsflyten

Fadder registrering Servicetorget og 
Fadderstyret

ServiceNow og FS

Digitaliserte tjenester



Tjeneste Enheter Integrasjon Automatiseringsgevinst

Bestilling av rom ifbm nytt semester Timeplan ServiceNow, epost, 
TimeEdit

Tid, ressurs, og kvalitet(Kontroll)
Automatisere hele arbeidsprosessen fra bestilling til 
tildeling av rom og tjenester levert i rom av IT eller drift.
Redusere flyt av papirskjema og manuellarbeid, bedre 
kommunikasjon, planlegging og arbeidsflyt. Redusere 
behov for oppbygging av «skygge» tabeller. Foreløpig er vi 
ferdig med første versjon som er et digitalskjema til 
timeplan. I neste versjon skal data fra skjema registreres 
automatisk i TimeEdit.

Søknad om særordning(Eksamen) Arkiv og Eksamen ServiceNow, FS og 
Public 360

Sluttmelding med refusjon Arkiv, opptak og 
eksamen

ServiceNow, FS og 
Public 360

Vi er i sluttfasen. Jobber med å skrive data tilbake til FS, og 
tolke FS data om betaling av semesteravgift

Søknad om internovergang Opptak ServiceNow og FS

Søknad fravær studiestart Opptak ServiceNow og FS

Permisjonssøknader for studener Opptak ServiceNow og FS

Digitaliserte tjenester



Tjeneste Enheter Integrasjon Automatiseringsgevinst

Varsling av kritikkverdig 
forhold

Personal og HMS 
ansvarlige

ServiceNow, epost Tid, ressurs, og kvalitet(Kontroll)
Fjerne papirskjema, automatiserearbeidsprosessen, 
kontroll og etterkontroll. Bevare sikkerhet og 
anonymisering.

Meld avvik - HMS Personal og HMS 
ansvarlige

ServiceNow, epost Tid, ressurs, og kvalitet(Kontroll)
Fjerne papirskjema, automatiserearbeidsprosessen, 
kontroll og etterkontroll. Bevare sikkerhet og 
anonymisering.

Digitaliserte tjenester



Tjeneste Enheter Integrasjon Automatiseringsgevinst

Opptak til emne OpenLab for master studenter Fakultet SV ServiceNow

Taushetsplikt og databehandling i 
forskningsprosjekter

Studieavdelingen ServiceNow, FS og 
Public 360

For studenter og andre med tilgang til personopplysninger 
og taushetsbelagte opplysninger som innhentes ifm. 
forskningsprosjekter og studentoppgaver

Søknad om interne søke midler hos 
Forskningsadministrative avdelingen(FAA)

FAA og Fakulteter ServiceNow, FS og 
Public 360

Det er opprettet fem forskjellige søknadsskjemaer med 
egne arbeidsflyt til fem forskjellige tildelingsordninger:
• Reisestøtte til ph.d kandidater
• Prosjektutviklingsstøtte
• Prosjektetableringsstøtte
• Gjestestipend for utenlandske forskere
• Støtte til studenter til forskningsprosjekt

Timelønnskontrakt Personal, Lønn, 
Fakulteteter og 
avdelinger i 
fellesadm.

ServiceNow, Public 
360, FS, ID-porten, 
Difi e-signatur

• Ny flyt i ServiceNow som lar saksbehandler opprette 
Timelønnskontrakt og leder/ansvarlig kan godkjenne i 
samme flyt.

• Difi e-signering for elektronisk signering av 
dokumenter.

• Ny flyt i ServiceNow som sørger for automatisk 
arkivering av signerte dokumenter til Public360.

• Opprette lønnsinnmelding til Lønn

Digitaliserte tjenester



Tjeneste Enheter Integrasjon Automatiseringsgevinst

Tilsetting og onboarding Personal, Lønn, 
Administrasjonen og 
fakulteter

ServiceNow,                    
difi e-signatur, ID-porten, 
FS, Public 360, SAP

Digitalisering av kontraktinngåelse for vanlig tilsetting, 
samt Onboarding med tilretting og delegering av oppgaver 
m.m
DEL 1 planlagt fullført i løpet av 2018

Felle Førstelinjetjeneste Felles adm ServiceNow, FS, Public 
360, Office 365…

Kartlegge tjenester og se på hvordan vi kan bygge en 
digital plattform som støtter under behovene til en 
fremtidig felles førstelinjetjeneste. Her vil vi kartlegge 
flere tjeneste og digitalisere disse

Timebestilling 
Karriereveiledning

Karrieresenteret ServiceNow, epost og 
kalender

Bookingsystem for karriereveiledning. Enkelt integrasjon 
via epost mellom booking kalender i ServiceNow, og 
kalender i exchange. Vi jobber med ny versjon av dette.

Timebestilling 
Tilretteleggingskontoret

Studieavdelingen ServiceNow, epost og 
kalender

Bookingsystem for karriereveiledning. Enkelt integrasjon 
via epost mellom booking kalender i ServiceNow, og 
kalender i exchange. Vi jobber med ny versjon av dette.

Robotisering (RPA) av 
pilotprosesser hos økonomi

Økonomiavdelingen RPA software eller 
scripting

Vi er i gang til å teste dette på et par prosesser hos 
Økonomiavdelingen

Tjenester under utvikling, kartlegging eller i porteføljen for 
2018



Tjeneste Enheter Integrasjon Automatiseringsgevinst

Kontrakt for 
gjesteforelesere

Personal, Lønn, 
Administrasjonen og 
fakulteter

ServiceNow,                    
difi e-signatur, ID-porten, 
FS, Public 360

Digitalisering av kontraktinngåelse for gjesteforelesere, 
samt Onboarding med tilretting og delegering av oppgaver 
m.m

Skjema og arbeidsflyt for å 
opprette ansattnummer til 
eksterne uten Lønn

Personal, Lønn, 
Administrasjonen og 
fakulteter

ServiceNow, Public 360, 
ID-porten

Digitalisering av kontraktinngåelse for eksterne som 
trenger brukerkonto og datatilgang.

Praksisrapport Lærerutdanning og 
sykepleierutd., 
Studieavdelingen

Vi venter på en konkret bestilling fra tjenesteeier på 
denne oppgaven

Arrangementsstøtte Servicetorget, IT, Drift, 
Timeplan, Kantina

ServiceNow, epost, 
TimeEdit

Digitalisering av alle aktiviteter ifbm bestilling til 
arrangementsstøtte

Nytt intranett Nye innaskjærs, 
Office365

Kartlegge all innhold fra dagens innaskjærs som ikke kan 
ivaretas i nye innaskjærs eller Office 365, og finne gode og 
digitale løsninger til

Tjenester under utvikling, kartlegging eller i porteføljen for 
2018



Tjeneste Enheter Integrasjon Automatiseringsgevinst

Fem søknadsskjemaer for 
eksamenskontoret

eksamenskontoret ServiceNow, FS, Public 
360

Fem nye skjema til eksamenskontoret med arbeidsflyt:
• søknad om 4.forsøk
• søknad om utsatt innleveringsfrist
• søknad om gyldig fravær
• søknad om to eksamener samme dag
• annen søknad

Kortproduksjon og 
utlevering av kort

Servicetorget og Drift ServiceNow, RPA Dette er en Del oppgave i Onboardingsprosessen, men vi 
vurderer om å teste en løsning allerede i sommer for 
dette behovet som også ivaretar helhetsperspektivet i 
Onboarding.

Tjenester under utvikling, kartlegging eller i porteføljen for 
2018


