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Hvordan bidrar 
prosjektet til en enklere 
hverdag for studenter og 
ansatte?



Om Universitetet i Stavanger (UiS):
• UiS har ca 12.000 studentar og 1600 tilsette. 
• UiS skal ha ein innovativ og internasjonal profil og vere ei drivkraft i 

kunnskapsutviklinga og endringsprosessar i samfunnet

Utdrag fra UiS strategi 2017-2020: 
• «Gjennom digitalisering skal vi legge til rette for 

en effektiv, brukerorientert og kvalitetsmessig 
høyere gjennomføring og levering av våre 
faglige og administrative tjenester»

Samfunnsoppdrag: 
• høyere utdanning
• forskning  
• kunstnerisk utviklingsarbeid 
• formidling 
• innovasjon



Brukertilpassede tjenester 
-> brukerreisen –> følge bruker fra A til Å 

Enklere dialog med det administrative apparatet 

-> ett sted for henvendelser 

-> ett sted for statusoppdatering

Helhetlig tjenestetilbud

-> tilpasset tjenesteportal -> tjenestekatalog  

Effektive arbeidsprosesser 
-> forenkle, forbedre, fornye, automatisere, analysere

Grunnlagstenkning og mål

UiS Digital Campus-programmet



• Ble tatt i bruk av IT avdelingen i 2015 til ITSM 

• Først implementert for å understøtte IT avdelingens prosesser

• Brukes i Digital Campus prosjektet for å understøtte forretningsprosesser på 

andre virksomhetsområder som for eksempel innkjøp, HR og studentadministrasjon

Historikk for ServiceNow ved UiS



Programmets prosjekter og produkter 

A. Digital studentekspedisjon 
• En felles og enhetlig portal med en samlet selvbetjeningsløsning som gir anledning til å 

henvende seg ett sted for studieadministrative saker. Målet er at studenten skal ha et sted for 
henvendelser og tilbakemeldinger innenfor det studieadministrative området.

B. Bestillingsportal for ansatte
• En felles selvbetjeningsportal for ansatte som skal bestille varer og tjenester. Portalen skal ha 

en tilgjengelig tjenestekatalog med kategorier, oversikter og tjenester organisert for 
anskaffelser til Universitetet. Målet er å redusere antallet ustrukturerte innkjøp ved å tilby en 
enkel og brukervennlig løsning.

C. Oppdragsportal for eksterne personer som utfører oppdrag for UiS 
• En felles selvbetjeningsportal for enkeltpersoner som utfører oppdrag for UiS. Løsningen 

omhandler oppdrag som universitetet forvalter for blant annet: sensorer, gjesteforelesere, 
eksamensvakter eller andre tilknyttet fag- og læringsmiljøet. Målet er en løsning som støtter 
prosessen fra inngåelse av kontrakt til utbetaling av lønn. 



Programmets prosjekter og produkter 

D. Samhandlingsportal med eksterne aktører 
• En felles selvbetjeningsportal for en enklere digitale dialog med eksterne 

virksomheter. Målet er at flere studenter har relevant praksis og flere av 
studentoppgavene har en kobling til arbeidslivet. Løsningen skal bla støtte innmelding 
av eksterne forslag til studentoppgaver, kvalitetssikring og tildeling av disse.

E. Porteføljestyring av digitaliseringsinitiativ 
• Porteføljestyring av digitaliseringsinitiativ. Etablering av samlet styringssystem og 

mekanismer til utvikling og gjennomføring av en helhetlig digitalisering ved UiS. Dette 
inkluderer en felles oversikt over digitaliseringsinitiativ, tilgjengelig for alle ansatte 
med mulighet for innmelding og prioritering av nye ideer som kan bli prosjekter og 
nye løsninger. 



Studentperspektivet Ansattperspektivet Eksternperspektivet

Brukerorientering og brukerreiser



Studentperspektivet 

Studenter skal ha ett digitalt sted for:

• Tilgang til studentadministrative tjenester 

• Korrespondanse og status på sine saker

• Søke på bachelor- og masteroppgaver 

For å konsumere en administrativ tjeneste skal man slippe å:

• Møte opp personlig

• Fylle ut papirskjema

• Ringe

• Sende epost



Hvordan har vi jobbet? 
(kortversjon)

• Kartlegge og dokumentere 
tjenester og prosesser 

• Forankre prosesser i 
funksjoner som er involvert 

• Modellere prosessen i 
ServiceNow

• Utvikle tjenesten med 
funksjonalitet i ServiceNow





Min side for sluttbruker med historikk på alle saker 



?

Student

Saksbehandler

Styringsinformasjon 

P360

Godkjenner

Digital studentekspedisjon 
– overordnet oversikt

FS



Ansattperspektivet

Ansatte skal ha ett sted for: 

• Tilgang til administrative tjenester 

• Korrespondanse og status på sine saker

• Forslag til bachelor- og masteroppgaver for studenter 

• Melde inn ideer og forslag til nye digitaliseringstjenester

• Få oversikt over prosjektporteføljen ved UiS





Eksternperspektivet

Eksterne skal ha ett sted for: 

• Samhandling med UiS

• Foreslå samarbeid om bachelor- og masteroppgaver 

• Selvbetjening for eksterne aktører i oppdrag for UiS (sensor, 

gjesteforeleser, osv…) 

• Korrespondanse og status på sine saker





Foreslå ny 
sensor

Oppnevningen 
arkiveres

UiS godkjenner 
oppnevningen

Sensor signerer 
oppnevningen

Oppnevning av eksterne sensorer ved UiS

UiS sender ut 
oppnevningsforslag til 

sensorkandidaten

Sensorkandidaten 
sjekker at 

oppnevningen er OK 

Godkjenner ved 
UiS kvalitetssikrer

oppnevningen

Standard 
oppnevning er 
gyldig i tre år

Alle oppnevninger legges i en pool som gir oversikt over alle godkjente 
eksterne sensorer som er tilgjengelige for sensur ved UiS



Foreslå 
oppdrag

Sensor 
rapporterer 

utført arbeid

UiS
signerer 

oppdraget

Sensor 
signerer 

oppdraget

Opprettelse av oppdragskontrakt for eksterne sensorer ved UiS

UiS
utbetaler  
honorar

UiS sender ut 
kontraktsforslag 

til sensor

Kontrakten 
arkiveres

Oppdragskontrakten er basert på at sensor har en aktiv oppnevning 
i et emne og på antall oppnevnte kandidater til eksamen 

Sensor sjekker 
at kontrakten 

er OK  

Kontrakten 
overføres til arkivet

Kontrakten er 
tidsbegrenset og 
gyldig for et maks 

antall sensurer

Honorar 
kontrolleres og 

overføres til SAP

Sensor varsles når 
honoraret klar for 

utbetaling



Porteføljestyring av 
digitaliseringsinitiativ



Overordnet prosess for porteføljestyring av digitaliseringsinitiativ 

FORESLÅ

•Rolle:
Ansatt

•Produkt:
Forslag (ide)

UTREDE

•Rolle: 
Ansatt og 
Digitaliserings-
koordinator

•Produkt:
Prosjektforslag

VURDERE

•Rolle:
Interessenter og 
koordinator

•Produkt: 
Vurdert 
prosjektforslag

AKLARE

•Rolle:
Digitaliserings-
koordinator 

•Produkt: 
Avklart forslag 
tildelt 
saksbehandler 

BESLUTTE

•Rolle:
Porteføljeråd

•Produkt: 
Godkjent / avslått 
forslag

FØLGE OPP

•Rolle: 
•Porteføljeråd
Prosjekteier

•Produkt: 
Styringssignaler 

•Endrede rammer 

?



Eksempler på hva Digital Campus har ført til? 

• Papirskjema, epost, telefoner og personlig oppmøte for å konsumere en administrativ tjeneste er 

overflødig 

• All dokumentasjon for å fullføre saksbehandling hentes inn ved første kontakt

• Korrespondanse og status på saksbehandling finnes ett sted 

• Pre-definerte maler for hver type vedtak er tilgjengelig for saksbehandlerne 

• Pre-definerte varsler til sluttbrukerne sendes automatisk ved milepæler i saken 

• Automatisk arkivering av vedtakene i arkivsystemet

• Likebehandling av saker på tvers av fakulteter og institutter 

• Tilgjengelige rapporter med styringsinformasjon på definerte indikatorer 

• I stort – økt brukervennlighet og økt kvalitet for både konsumenter og produsenter av tjenestene

• Kulturendring – tenke i digitale prosesser og tjenester og handle i digitale omgivelser

• Innovasjon – forbedring, fornying og forenkling av vår virksomhet

• Renommé og impact – sektor og departementets betraktninger 



Veien videre for UiS

• Fokusere på:

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

• Vi har etablert en utviklingsseksjon i IT-avdelingen – «tjenesteutviklingsteam» med dette 

som hovedfokus; prosjektledelse, prosessveiledere, teknisk utviklere med støtte fra Sopra

Steria (ServiceNow leverandør) og systemeiere (for eksempel HR ifm SAP)

• Timelønnede, lokale lønnsforhandlinger, On-/off boarding prosess mv

2. UiS Innsikt

• Styringsportal, men også samling av data som brukes av mange saksbehandlere

• Økonomi, HR, Utdanning, Forskning, Miljø

3. Utvikling av arbeidsplanverktøyet Workplan
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And that`s
it folks!


