
Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Foreløpig oppsummering av innspill 26.05.2020



REVIDERT DIGITALISERINGSSTRATEGI



Tema og 

innsatsområder

Muligheter
Eksisterende løsninger og nye muligheter

Forutsetninger
Kultur, struktur, organisering, finansiering

Utfordringer: 
Hvorfor trengs denne strategien for digitalisering?

Administrasjon

Data og infrastruktur

Struktur for ny digitaliseringsstrategi 

Målbilder

Overordnede mål for UH

• Innhold og dimensjonering studietilbud

• Forskningsinnsats

• Arbeidsliv og samfunn

Grunnlag for digitalsering Utdanning Forskning Teknologi og data



• Strategi oversendes 
Kunnskapsdepartementet 15.jan

• Lansering av strategi fra 
regjeringen 1.april

Plan for arbeid med digitaliseringstrategi

• Behandle oppdrag
• Orientering til 

Digitaliseringsstyret, UHR
• Involvering av fagutvalgene
• Etablering av 

arbeidsgruppe
• Etablere innholdstruktur

for strategien
• Kontaktmøter KD

Behandling KD

2020 2021
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• 1. innspillsrunde frist innspill 11.mai
• Oppsummering første innspillsrunde
• Analyser, erfaringssamling, innspill og 

diskusjoner med interessenter i UH-sektoren
• 2. innspillsrunde (erfaringer korona) tidlig høst
• Oppsummering 2. innspillsrunde
• Forankring og involvering

Arbeidsgruppemøter

Fremtidige møter

Lansering

• Utforming av utkast til målbilder
• Utforming temaområder
• Utkast til anbefalt strategi, saksgrunnlag 

til Digitaliseringsstyret

Innspillsrunde og analyse

• Presentasjon og diskusjon av strategiske tema i arbeidsgruppemøter
• Analyse av hypotesetema og fremkommende tema fra innspillsrunden(e)
• Strukturering av temaer mot utforming av strategidokumentet

Analyse av tema

Oppstart

Utforming strategi



INNSPILLSRUNDE 11.05.2020



ARBEIDSLIV OG SAMFUNN

Hvem har vi mottatt innspill fra?

NASJONALE AKTØRER KNYTTET TIL UH-SEKTORENUNIVERSITETER OG HØYSKOLER



Plan for behandling av første innspillsrunde

Behandling KDUtforming strategiInnspillsrunde og analyseOppstart

Oppfølgingsmøter med sektoren

Arbeidsgruppemøte 11.-12.juni
Workshop for behandling av innspill, diskusjon 

og prioritering av temaer for strategien 

Oppfølgingsmøter
Møter med aktører i  sektoren for 

oppfølging av innspill

Arbeidsgruppemøte 15.mai
Innledende oversikt over innspill

Kontaktmøte KD 15.mai
Innledende oversikt over innspill

Digitaliseringsstyret 26.mai
beskrivelse av temaområder og 
innkomne innspill

Fagutvalg 26.mai
Tematisk gjennomgang og 
diskusjon innspill

Analysearbeid
Kontinuerlig arbeid med analyse av 
innkomne innspill oppsummering

Oppsummeringsnotat
Notat med samlet analyse og 
oppsummering av 
innspillsrunden
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Denne oppsummeringen dekker tema, ikke forslag til 
tiltak eller endringer av målbilder

• Oppsummeringen er laget for fagutvalgenes møtedag 26.05.2020
• Foreløpige funn som kan danne grunnlag for diskusjon om prioritering av tema

• Temaoversikten er ikke gjennomarbeidet fra arbeidsgruppa

• Arbeidsgruppa vil jobbe videre med innspillene

• Dekker ikke konkrete forslag til tiltak
• Noen forslag til tiltak er av strategisk karakter og vil bli tatt inn i arbeidsgruppen

• Andre forslag til tiltak er på handlingsplannivå, og vil bli tatt fram igjen når handlingsplan 
for digitalisering skal revideres i 2021 

• Alle innspill ligger åpent tilgjengelig
• https://www.unit.no/innspill-til-notat-om-ny-digitaliseringsstrategi

• Innspillsrunde 2 om erfaringer fra Korona-digitalisering kommer høsten 2020

https://www.unit.no/innspill-til-notat-om-ny-digitaliseringsstrategi


TEMAOMRÅDE:
GRUNNLAG FOR DIGITALISERING



Grunnlag for 
digitalisering
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Autonomi og mangfold versus 
fellesløsninger

Digital kompetanse

Digitalisering muliggjør virtuell mobilitet

Kulturendring og organisasjonsutvikling

Ansvarlig innføring av digitale løsninger

Brukeren i sentrum

«UiS mener helt overordnet at skal UH-
sektoren virkelig gjøre et «kvantesprang» i 
digitaliseringen så må KD gjennomføre 
klarere eierstyring om at fellessystemer skal 
være hovedprinsippet for alle institusjonene 
(...)»

«Digitaliseringsstrategien må anerkjenne 
mangfoldet i UH-sektoren og gi tilstrekkelig 
handlingsrom slik at virksomheter og 
institusjoner selv kan bruke IT til å utvikle 
sitt særpreg»

FUNN | AUTONOMI OG MANGFOLD VERSUS FELLESLØSNINGER

Flere adresserer den krevende balansen mellom institusjonenes frihet og 
mulige gevinster av felles tilnærminger

UiS

UiO



Grunnlag for 
digitalisering
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Autonomi og mangfold versus 
fellesløsninger

Digital kompetanse

Digitalisering muliggjør virtuell mobilitet

Kulturendring og organisasjonsutvikling

Ansvarlig innføring av digitale løsninger

Brukeren i sentrum

«Digital kompetanse bør i vår tid være en 
del av sektorens samfunnsoppdrag for 
dannelse og utdannelse»

«Kompetanse til å kritisk reflektere rundt 
bruk av ulike teknologier og vurdere effekter 
av digitalisering i sine fag og sine 
profesjoner»

«Studenter bør rustes med høyt nivå 
på kritisk refleksjon, etisk kompetanse, og 
evne til å jobbe tverrfaglig.»

FUNN | DIGITAL KOMPETANSE

Styrke digital kompetanse for studenter og ansatte, samt for samfunnsliv 
og arbeidsliv. UH-sektoren har fått praktisk erfaring med digitale verktøy i 
krisetida. Det kreves mer kunnskap om effekter av tiltakene som ble gjort.

NTNU

UiA

LO



Grunnlag for 
digitalisering
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Autonomi og mangfold versus 
fellesløsninger

Digital kompetanse

Digitalisering muliggjør virtuell mobilitet

Kulturendring og organisasjonsutvikling

Ansvarlig innføring av digitale løsninger

Brukeren i sentrum

«Globalt tilfang av både kunnskap og 
kunnskapssøkande tilseier at dei grep ein 
gjer for å kople desse må vere 
internasjonale, og dei må vere berekraftige. 
(…) Teknologien må invitere til deling, utan 
at denne delinga føreset omfattande 
reiseverksemd eller anna ressursbruk som 
er miljøskadeleg.»

FUNN | DIGITALISERING MULIGGJØR VIRTUELL MOBILITET

Reduksjon av reisevirksomhet innen forskning, undervisning og 
administrasjon. Kunne delta i utdanning både nasjonalt og internasjonalt 
uavhengig av reising/fysisk tilstedeværelse, også for lærere

HVL



Grunnlag for 
digitalisering
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Autonomi og mangfold versus 
fellesløsninger

Digital kompetanse

Digitalisering muliggjør virtuell mobilitet

Kulturendring og organisasjonsutvikling

Ansvarlig innføring av digitale løsninger

Brukeren i sentrum

«Overordnet er vi opptatt av at 
digitalisering ikke blir et IKT-tema, men at vi 
tar inn over oss de muligheter digitalisering 
gir til å arbeide og organisere oss på nye 
måter. Dette gjelder for eksempel 
samarbeid på tvers av institusjoner og 
campuser, deling av læringsobjekter og nye 
møteplasser og – former»

FUNN | KULTURENDRING OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Digitalisering er organisasjonsutvikling, og vil kreve kulturendring og 
samarbeid. Digitale fagmetoder og økte datamengder gjør dette viktigere 
enn noen gang (eks: stordata og kunstig intelligens)

UiT Norges arktiske universitet



Grunnlag for 
digitalisering
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Autonomi og mangfold versus 
fellesløsninger

Digital kompetanse

Digitalisering muliggjør virtuell mobilitet

Kulturendring og organisasjonsutvikling

Ansvarlig innføring av digitale løsninger

Brukeren i sentrum

«Digitaliseringen vil fortsette, og 
erfaringene fra den senere tids raske 
digitalisering tydeliggjør behovet for en 
ansvarlig bruk og innføring av 
digitaliseringsløsninger» 

«Digitaliseringen er ment å forenkle og vil 
på sikt kunne frigjøre ressurser. Samtidig 
innebærer digitalisering store endringer i 
hvordan ansatte jobber og organisasjoner 
fungerer (…) Det tar tid dersom det skal få 
reelle og ønskede effekter»

FUNN | ANSVARLIG INNFØRING AV DIGITALE LØSNINGER

Digitalisering må skje i riktig tempo, og i minst mulig grad detaljstyres. 
Kunnskap om effekter av digitalisering viktig for å gjøre ting riktig – og 
gevinstrealisering krever planmessighet

UiA

Forskerforbundet



Grunnlag for 
digitalisering
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Autonomi og mangfold versus 
fellesløsninger

Digital kompetanse

Digitalisering muliggjør virtuell mobilitet

Kulturendring og organisasjonsutvikling

Ansvarlig innføring av digitale løsninger

Brukeren i sentrum

«Vi ser det som sentralt å sette brukeren i 
fokus. Så langt har fokus mht anvendelse av 
digitale verktøy/tjenester i hovedsak vært 
«lærerens» og den enkelte institusjons 
frihet, vilje og evne. »

«Sørge for at UH-sektorens tjenester blir 
sammenhengende (altså brukerreiser)»

FUNN | BRUKEREN I SENTRUM

Brukermedvirkning – viktig prinsipp i utviklingen av nye digitale løsninger, 
både i undervisning, forskning og administrasjon. Det er sluttbrukernes 
opplevelse som avgjør om digitaliseringen er vellykket.

UiS

USN



TEMAOMRÅDE:
UTDANNING



Utdanning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Digitalisering av undervisning og vurdering

Digital kompetanse for pedagogisk 
innovasjon

Digital kompetanse i alle fag

Digitalt samspill med omgivelser

Nye studentgrupper og EVU

Forvalte digitalt undervisningsinnhold

«Det sentrale for NSO er at digitale 
muligheter utnyttes i aktiviserende og 
varierte lærings- og vurderingsformer og at 
både studenter og lærere har nødvendig 
verktøy og kompetanse til å utnytte 
de digitale mulighetene» 

«Teknologien kan åpne for nye måter å 
undervise og lære på, og har potensial til å 
kunne utvikle og transformere eksisterende 
undervisnings- og læringspraksiser» 

FUNN | DIGITALISERING AV UNDERVISNING OG VURDERING

Gjeldende strategi må videreføres,mye er enda ugjort og det er stort 
potensiale i heve kvalitet gjennom for eksempel å etablere mer 
studentaktive læringsformer, læringsanalyse og ikke minst nye 
vurderingsformer.

NSO

Diku



Utdanning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Digitalisering av undervisning og vurdering

Digital kompetanse for pedagogisk 
innovasjon

Digital kompetanse i alle fag

Digitalt samspill med omgivelser

Nye studentgrupper og EVU

Forvalte digitalt undervisningsinnhold

«Det må tilrettelegges for at det 
pedagogiske mulighetsrommet i 
digitaliseringen skal kunne utforskes og 
utnyttes videre»

«De fagansatte trenger bred digital og 
pedagogisk kompetanse for å se 
teknologiens muligheter i egen 
undervisning.»

FUNN | DIGITAL KOMPETANSE FOR PEDAGOGISK INNOVASJON

Digitaliseringen kan åpne for nye pedagogiske tilnærminger som kan heve 
kvaliteten i utdanningen, men dette forutsetter at alle undervisere har den 
nødvendige utdanningsfaglige kompetansen.

Diku

NHO



Utdanning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Digitalisering av undervisning og vurdering

Digital kompetanse for pedagogisk 
innovasjon

Digital kompetanse i alle fag

Digitalt samspill med omgivelser

Nye studentgrupper og EVU

Forvalte digitalt undervisningsinnhold

«NTNU ser et økt behov for digital 
kompetanse i sektoren. (...) Det går for 
eksempel på faglærere i «ikke-digitale-fag» 
når de skal utvikle sine fag i en mer 
kvantitativ retning, med mer data i 
undervisning/læring og bruk av digitale 
verktøy. »

«Behov for å styrke faget klinisk 
informatikk. Da vil man få bedre innsikt i IKT 
som verktøy for helsetjenestens operative 
virksomhet, forstå muligheter og 
begrensninger med bruk av helsedata og 
kunne lede gjennom digitaliserings-
prosesser»

FUNN | DIGITAL KOMPETANSE I ALLE FAG

Tema som løftes frem for alle fag i høyere utdanning. Også identifisert fra 
andre aktører både for alle fag og som behov for økte digitale tilbud i 
profesjonsorienterte utdanninger

NTNU

Den norske legeforening



Utdanning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Digitalisering av undervisning og vurdering

Digital kompetanse for pedagogisk 
innovasjon

Digital kompetanse i alle fag

Digitalt samspill med omgivelser

Nye studentgrupper og EVU

Forvalte digitalt undervisningsinnhold

«Kunnskap som produseres av 
institusjonene bør være tilgjengelig digitalt 
for alle for et livslangt læringsløp.»

«Det handler om å tilgjengeliggjøre UH-
sektorens kunnskap om og kapasitet til 
undervisning og utdanning til samfunnet, 
som kan kreve en ny forretningsmodell i 
form av insitamenter og nye digitale 
plattformer»

FUNN | DIGITALT SAMSPILL MED OMGIVELSER

Økte forventinger til digitalt samspill med arbeidsliv og næringsliv. Digital 
undervisning kan gjøre utdanning tilgjengelig for alle. Samspill om 
innovasjon innen forskning og kompetanseutvikling.

Microsoft

NTNU



Utdanning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Digitalisering av undervisning og vurdering

Digital kompetanse for pedagogisk 
innovasjon

Digital kompetanse i alle fag

Digitalt samspill med omgivelser

Nye studentgrupper og EVU

Forvalte digitalt undervisningsinnhold

«... må i sterkare grad omfatte studerande i 
alle aldrar og i ulike livsfasar og 
arbeidsrelasjonar. Det vil krevje både 
tydelegare strukturar og større grad av 
mangfald»

«... bør gjenspeile myndighetenes 
forventning om at lærestedene skal bidra til 
at det utvikles og tilbys fleksible 
videreutdanningstilbud som kan kombineres 
med å være i arbeid.»

FUNN | NYE STUDENTGRUPPER OG EVU

Økende behov for kompetanseutvikling etter fullført grad, og livslang 
læring. Digitalisering kan bidra til desentraliserte studietilbud og evne til å 
nå flere. Kombinere arbeidsliv og studier.

HVL

Kompetanse Norge



Utdanning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Digitalisering av undervisning og vurdering

Digital kompetanse for pedagogisk 
innovasjon

Digital kompetanse i alle fag

Digitalt samspill med omgivelser

Nye studentgrupper og EVU

Forvalte digitalt undervisningsinnhold

FUNN | FORVALTE DIGITALT UNDERVISNINGSINNHOLD

Fokus på lagring og deling av læringsressurser for gjenbruk. Innspill om 
mer felles utvikling av læringsinnhold

«Det trengs en felles løsning for 
sentral forvaltning av læringsressurser med 
mål om økt produksjon og deling»

«Samtidig ser vi en sektor som er for 
langsom til å ta inn over seg de mulighetene 
digitalisering gir for deling av kompetanse, 
læringsobjekter, metoder og erfaringer på 
tvers av institusjonene»

«i større grad også være en arbeidsdeling i 
sektoren både på grunnleggende 
fellesemner og på de helt spesielle emnene 
som kun få i sektoren har kompetanse på»

USN

UiT

UiS



TEMAOMRÅDE:
FORSKNING



Forskning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Åpenhet og innovasjon i forskning

Styrke nasjonal forskningsinfrastruktur 

Deling og gjenbruk av data

Digitalisering endrer forskningshverdagen

Forskningsetikk i digitaliseringens tid

Forskningsbehov – effekter av digitalisering 
på læring og undervisning 

«Åpen vitenskap omfatter forskning, 
undervisning, formidling, innovasjon og 
nyskaping. En åpnere vitenskap vil kunne 
forsterke sektorens leveranse ifht
samfunnsoppdraget, og bidra til å løse 
store samfunnsutfordringer»

«Åpne forskningsprosesser bidrar til et mer 
velfungerende forskningssystem»

FUNN | ÅPENHET OG INNOVASJON I FORSKNING

Åpen forskning – tilgang til publikasjoner, deling av forskningsdata og 
åpenhet rundt samarbeid og metoder. Nasjonale digitale 
delingsplattformer.

NTNU

Forskerforbundet



Forskning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Åpenhet og innovasjon i forskning

Styrke nasjonal forskningsinfrastruktur 

Deling og gjenbruk av data

Digitalisering endrer forskningshverdagen

Forskningsetikk i digitaliseringens tid

Forskningsbehov – effekter av digitalisering 
på læring og undervisning 

«Digital infrastruktur må danne en 
grunnmur for sektorens samfunnsoppdrag 
og den virksomheten institusjonene skal 
drive innenfor utdanning, forskning, 
formidling og nyskaping»

«Den nye digitaliseringsstrategien må 
fremme nasjonalt samarbeid og nasjonale 
løsninger for disse behovene og den må 
støtte opp om og fremme norsk deltakelse i 
internasjonalt samarbeid på området» 

FUNN | STYRKE NASJONAL FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Styrke samarbeid og forskningsmuligheter gjennom mer satsing på deling 
av data, datalagringskapasitet og analysemuligheter etc. Viktig med tanke 
på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

NTNU

UiO



Forskning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Åpenhet og innovasjon i forskning

Styrke nasjonal forskningsinfrastruktur 

Deling og gjenbruk av data

Digitalisering endrer forskningshverdagen

Forskningsetikk i digitaliseringens tid

Forskningsbehov – effekter av digitalisering 
på læring og undervisning 

«Tilsette i HVL er særleg opptekne av at 
kommande digitaliseringstiltak må sikre 
gode høve til å dele og ha tilgang til 
forskingsdata»

«Ny teknologi gjør det mulig å stille nye 
forskningsspørsmål (…)»

FUNN | DELING OG GJENBRUK AV DATA

Deling og tilgjengeliggjøring av data i forskningssammenheng løftes frem 
som viktig av mange aktører, tilsvarende med tilgang til datakilder og 
behovet for begrepsharmonisering

HVL

Diku



Forskning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Åpenhet og innovasjon i forskning

Styrke nasjonal forskningsinfrastruktur

Deling og gjenbruk av data

Digitalisering endrer forskningshverdagen

Forskningsetikk i digitaliseringens tid

Forskningsbehov – effekter av digitalisering 
på læring og undervisning 

«Digitalisering endrer forskningspraksiser 
på grunnleggende vis, blant annet ved å øke 
tilgangen til data og ved utviklingen av nye 
vitenskapelige metoder»

«De viktigste grepene for å ta norsk 
forskning videre er å styrke faglig ledelse, 
administrative tjenester og lederstøtte»

FUNN | DIGITALISERING ENDRER FORSKNINGSHVERDAGEN

Ikke bare gjennom økt tilgang på data – men også med arbeidsmåter, 
metoder og analyseverktøy. Fellestjenester og forskningsadministrasjon –
fortsatt satsing for å styrke kvaliteten på forskning og utdanning

Forskningsetiske komiteene

UiT



Forskning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Åpenhet og innovasjon i forskning

Styrke nasjonal forskningsinfrastruktur

Deling og gjenbruk av data

Digitalisering endrer forskningshverdagen

Forskningsetikk i digitaliseringens tid

Forskningsbehov – effekter av digitalisering 
på læring og undervisning 

«... det er vesentlig at de etiske 
spørsmålene som følger med digitalisering 
løftes frem i den nye strategien (…) på 
områder som stordata og kunstig 
intelligens»

«Det kan også være aktuelt å vurdere tiltak 
som bedre kan støtte oppfølging av juridiske 
og etiske retningslinjer»

FUNN | FORSKNINGSETIKK I DIGITALISERINGENS TID

Digitalisering og økte datamengder gjør forskningsetikken viktigere enn 
noen gang (eks: stordata og kunstig intelligens) - personvern, digital 
sikkerhet og konsekvenser av digitalisering for individ og samfunn

Forskningsetiske komiteene

UiO



Forskning

Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Åpenhet og innovasjon i forskning

Styrke nasjonal forskningsinfrastruktur

Deling og gjenbruk av data

Digitalisering endrer forskningshverdagen

Forskningsetikk i digitaliseringens tid

Forskningsbehov – effekter av digitalisering 
på læring og undervisning 

«Det bør avsettes midler til mer forskning 
på undervisning og læring ved bruk av 
digitale verktøy. Det er jobbet intenst denne 
våren med å utvikle nye digitale 
undervisningsløsninger, men vi vet for lite 
om konsekvensene for de ansatte og 
studentene»

«Det er nødvendig å la digitalisering av 
undervisning følges opp av forskning på de 
pedagogiske og psykososiale effekter av 
digitalisering»

FUNN | FORSKNINGSBEHOV – EFFEKTER AV DIGITALISERING PÅ LÆRING OG 
UNDERVISNING

Trengs mer slik kunnskap – og den må gå hånd i hånd med utviklingen av 
de digitale verktøyene

Forskerforbundet

UiT



TEMAOMRÅDE:
TEKNOLOGI OG DATA



Teknologi og 
data
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Styrking av nasjonal infrastruktur

Datadeling og datakvalitet 

Personvern, digital sikkerhet

Fellestjenester og administrasjon 

«Særlig må det legges vekt på byggingen av 
den digitale grunnmuren som et bruker- og 
datasentrisk, funksjonelt, effektivt og enkelt 
integrerbart grunnlag for virksomheten i 
sektoren innenfor en ramme der 
informasjonssikkerheten er ivaretatt på en 
god måte.»

«Siden forskningen blir stadig mer 
datadrevet, vil behovet for investering i 
infrastrukturer som bygger opp under slik 
forskning, øke i tiden som kommer»

FUNN | STYRKING AV NASJONAL INFRASTRUKTUR

Kapasitet på lagring og infrastruktur – generisk forskningsinfrastruktur/e-
infrastruktur (eks: datalagringskapasitet, tungregning, forskningsnett)

UiO

Forskningsrådet



Teknologi og 
data
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?
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FUNN | DATADELING OG DATAKVALITET

Mange er opptatt av datadeling, og behovene knyttet til dette som for 
eksempel lagring, tilgang, kunstig intelligens og begrepsharmonisering. 
Ønske om enklere og mer effektiv deling og gjenbruk.

«En forutsetning for gjenbruk av data er 
felles forståelse av dataenes betydning. Det 
innebærer harmonisering av sentrale 
begreper.»

«For at data skal tilfredsstille kravene som 
ligger i FAIR-prinsippene er det viktig at 
datahåndtering er med i planlegging av 
forskningsaktiviteter helt fra starten av.»

«Den største utfordringen sett fra Sigma2s 
side med dette, er mangelen på tilgang til 
kuraterte data, som har gode metadata 
som muliggjør gjenfinning og bruk i KI.»

Språkrådet

Forskningsrådet

Uninett Sigma2



Teknologi og 
data
Hvilke er de viktigste 
temaene som løftes frem?

Styrking av nasjonal infrastruktur

Datadeling og datakvalitet

Personvern, digital sikkerhet

Fellestjenester og administrasjon 

«Vi ser en utvikling i sektoren i retning av 
stadig flere data, mer variasjon i typer av 
data, mer sanntidsdata, og nye og større 
utfordringer rundt sikkerhet i form av 
personvern og sensitive data.»

«Den digitaliseringstakten vi er inne i, gir 
løpende nye utfordringer hva angår digital 
sikkerhet. Det dreier seg om 
rettssikkerhet (…) beskyttelse av 
personsensitive opplysninger, bruk av 
digitale verktøy og infrastruktur, herunder 
valg av digitale plattformer, leverandører 
og lagringssteder»

FUNN | PERSONVERN, DIGITAL SIKKERHET

Personvern, digital sikkerhet og konsekvenser av digitalisering for individ 
og samfunn

NTNU

Tekna
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«Arbeidet med de store fellessystemene er 
godt i gang i regi av BOTT-institusjonene. (…) 
For institusjonene som ikke er med i BOTT-
samarbeidet, må det beskrives hvordan videre 
arbeid med påkobling til fellessystemene skal 
gjøres.»

«Det må være klare kriterier for hva som skal 
være fellestjenester og fellesløsninger og de 
må ivareta de langsiktige og varige behovene 
('tung IT').

De mer kortsiktige og brukerdrevne 
anvendelsene og integrasjonene ('lett IT') må 
ligge hos institusjonene og i bruker-miljøene 
innenfor et felles rammeverk - en digital 
grunnmur.»

FUNN | FELLESTJENESTER OG ADMINISTRASJON

Fortsatt satsing for å styrke kvaliteten på forskning og utdanning. 
Videreføre igangsatt arbeid med fellestjenester. Gjennomføre endringer i 
samsvar med brukerbehov.

UHR

UiO
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