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Innledning 
USN utvikler en digital strategi, som et bidrag til bedre måloppnåelse innen forskning og utdanning. 
Digitalisering er et viktig middel for å løse mange av våre primæroppgaver, og skal være et middel for å nå 
våre mål. Digitalisering skal også bidra til bedre ressursutnyttelse og effektivisere administrative prosesser. 
Det er ikke en oppgave man kan plassere et enkelt sted i organisasjonskartet. Digitalisering er på mange 
måter endring av organisasjonskultur og en organisasjonsutviklingsprosess hvor et bredt spekter av nye 
verktøy tas i bruk og nye integrasjoner mellom applikasjoner settes i system. Hver enkelt ansatt har et 
ansvar for å øke sin digitale kompetanse, ta i bruk de verktøy USN stiller til rådighet for ulike oppgaver og 
funksjoner, og bidra til at våre studenter opplever gode læringsmiljø i digitale fleksible rom med relevant og 
oppdatert teknologi. 
  
En strategi for digitaliseringsarbeidet vil derfor inneholde et bredt spekter av komplekse, tverrfaglige 
utfordringer som finner sin løsning gjennom samarbeid på tvers av organisatoriske grenser. Vi vil se på 
prosesser og arbeidsoppgaver på en ny måte og sette brukeren i fokus. Nye verktøy for samhandling vil 
gjøre kommunikasjon mellom medarbeidere og studenter enklere, og vil sette fagmiljøer plassert på ulike 
campuser i stand til å kommunisere og utvikle en nødvendig delingskultur. Digitaliseringsstrategien peker 
på tiltak som vil bidra til å utvikle den enhetlig organisasjonskulturen i USN som et flercampusuniversitet. 
Det vil også sette institusjonen i bedre stand til å kommunisere med det nærings- og yrkesliv vi som et 
profesjons og arbeidslivsrettet universitet skal betjene. 
 
Strategien peker på tiltak som kan være lavthengende frukter og hvor man er godt i gang med utrulling. 
Den peker også på tiltak som krever omfattende omstilling, opplæring og kulturendring i store deler av vår 
organisasjon. Det er nå opp til hver enkelt leder å omsette strategien i konkrete tiltak i de årlige 
handlingsplanene. Flere av tiltakene krever koordinering og samhandling på tvers av organisatoriske 
grenser og planlegges som egne prosjekter. USN digital vil spille en viktig rolle i å koordinere en samlet 
prosjektportefølje.    
 
Det er en forventning om at sektoren og USN kan utnytte ny teknologi for å effektivisere administrasjon og 
rutiner, bedre kvalitet og kvalitetssikring i vårt arbeid og for å sikre ny og utvidet tilgang til kunnskap.  
 
USN, 31. Januar 2019 

Petter Aasen 
Rektor 
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Målbilde for alle ved USN 
Digitalisering berører oss alle – ved USN og i samfunnet for øvrig. En digital strategi har fellesnevnere som 
går på tvers av målbildene som beskrives i denne strategien. Her presenteres et generelt målbilde som 
henvender seg til alle studenter og ansatte som til daglig har sitt virke ved USN. 
 
Digital kompetanse er viktig i hele organisasjonen, med ulike fokuspunkter innenfor de ulike disipliner og 
dimensjoner som lærer, student, forsker, administrator og leder. Det er derfor viktig å etablere målrettede 
opplæringsprogram for kollektivt å heve den digitale kompetansen innenfor ulike nivåer og dimensjoner. 
Fokus på relevant digital kompetanse må være et tema i medarbeidersamtalen, med konkrete tiltak for å 
heve den relevante digitale kompetansen for den enkelte medarbeider. Dette for å ivareta både det 
kollektive løftet ved USN, og et aktivt, relevant og styrt digitalt kompetanseløft på individnivå.  
 
Brukerperspektivet må også ivaretas i tjenesteutviklingen. Brukere må inviteres med innledningsvis i 
prosessene, før tjenester endres eller nye innføres. Ved at brukerne og deres behov ivaretas, øker 
sannsynligheten for måloppnåelse. Erfaring viser at involvering av brukere tidlig i prosessene vil føre til økt 
eierskap til tjenester og økt bruk. Alle ansatte ved USN har et ansvar for å bidra til videreutvikling av USNs 
tjenesteportefølje gjennom konstruktive tilbakemeldinger og konkrete innspill til tjenesteeier.   
 

  
  
«IT governance» 1 handler om å ha oversikt over IT-løsningene, sørge for anskaffelser av IT-systemer som 
passer i porteføljen, korrekte integrasjonsmekanismer og generell tilpasning mellom organisasjonens 
behov, arbeidsprosessers behov og IT-systemene. Systemporteføljen til USN er bred. Det er essensielt at 
USN totalt sett har kontroll på sine systemer, dataflyt og ivaretar informasjonssikkerhet og personvern på 
tvers av systemeierskap og organisatoriske skiller. Nyanskaffelser må gjøres med en helhetlig tanke, hvor 
maksimal utnyttelse av eksisterende systemportefølje må vurderes i forkant av og i sammenheng med 
innførsel av nye systemer. 

                                                      
1 IT Governance - https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_governance_of_information_technology 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_governance_of_information_technology
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Den digitale tjenesteporteføljen skal dekke USNs behov, og samtidig ivareta både informasjonssikkerhet og 
personvern, og ha tilhørende databehandleravtaler. Den enkelte bruker har samtidig et ansvar og krav til at 
data blir forvaltet på en forsvarlig måte, og ivaretar både informasjonssikkerhet og personopplysninger. Slik 
sett må brukere være lojale mot de løsninger som USN har valgt og etablert, for nettopp å ivareta 
informasjonssikkerhet og personvern. 
 
USN skal legge til rette for å minimere avbrudd som følge av tekniske eller menneskelige feil. Dette gjelder i 
undervisningssammenheng, i forskningsproduksjon og i administrative oppgaver. Ett utgangspunkt for 
dette vil være gode løsninger for selvbetjening, 1. og 2. linjesupport, samt god, grunnleggende og relevant 
opplæring.  
 
Informasjon er essensielt som virkemiddel for å få USN til å bevege seg i en retning. Samtidig vil det være 
viktig å ha digitale arenaer for dialogbasert kommunikasjon som personlige innlegg, kommentarer og 
diskusjoner. Det må derfor etableres muligheter for den enkelte til å delta i diskusjoner som foregår uten 
spesiell redaksjonell påvirkning, men som modereres av brukermassen. Et slikt tiltak skal også bidra til 
utvikling av delings- og USN-kulturen og samtidig rendyrke USNs «offisielle» informasjonskanaler mot 
medarbeidere og studenter.  

Strategier som støtter opp under målbildet for alle ved USN 
• USN skal ha opplæringsprogram for ulike brukergrupper og sette digital kompetanseutvikling i system. 
• USN skal ha helhetsorientert, profesjonell support- og støttetjeneste – primært ett supportpunkt for 

flere områder. 
• USN skal ha et brukerorientert fokus ved utvikling av digitale tjenester. 
• USN skal ha fokus på effektiv problemløsning med brukeren i fokus, for reduksjon av 

produksjonsavbrudd. 
• USN skal ha en helhetlig digital styring, benevnt som USN digital governance, med fokus på IT-

porteføljestyring, brukermedvirkning, dataflyt, datakvalitet, prosjekt-, implementasjons- og 
integrasjonsmetodikk, informasjonssikkerhet og personvern.   

• USN skal sikre at alle tjenester ved USN ivaretar sikkerhet og personvern. 
• USN skal ha digitale flater for brukerstyrt informasjon, dialog og deling. 
• Digital kompetanse skal være et tema i alle medarbeidersamtaler. 
• USN skal fokusere på både kvantitet og kvalitet i nettbaserte studier. 
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Målbilde for studenten  
I Stortingsmelding 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning, er det en tydelig forventning fra KD om at alle 
studenter skal møte læringsformer der digitale muligheter utnyttes, og at institusjonene definerer mål og 
forpliktende tiltak knyttet til digitalisering av læringsprosesser. Forventningene i Stortingsmeldingen blir 
videreført i den nasjonale digitaliseringsstrategien der målbildet for studenten er slik:  
 

KDs målbilde for studenten 

• Studenten møter et akademisk fellesskap av ansatte og studenter der digitale muligheter utnyttes i 
aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer som skaper best mulig læringsutbytte, og gir de faglige 
og digitale kvalifikasjonene studentene skal tilegne seg i det enkelte studieprogrammet.  

• Studenten får ta del i forskningsprosjekter (forskningsbasert undervisning), og får opplæring i bruk av 
forskningsverktøy for å kunne delta i og bidra direkte til forskningen. 

• Studenten gis mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse, får opplæring i bruk av teknologi som fremmer 
læring og generiske ferdigheter og bevisstgjøres etiske, juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger ved 
bruk av data og digital teknologi.  

• Studenten har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for individuelle 
læringsopplegg, effektivitet, samhandling og fleksibilitet i studiene.   

 

USN har som ambisjon å utvide repertoaret av undervisnings- og vurderingsformer, og utnytte digitale 
ressurser og teknologi bedre. Nasjonal og internasjonal forskning viser at digital teknologi kan brukes til å 
fremme mer studentaktiv læring, og USN vil tilby relevant opplæring i digital studieteknikk.  
 
For USN som et profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant universitet, er det særlig viktig 
at studie- og emneplaner har læringsutbyttebeskrivelser og tilknyttede arbeidsformer som tydeliggjør 
relevant og fagspesifikk digital kompetanse.  
Studentene skal bli godt forberedt til arbeidslivet de skal delta i og som de selv skal bidra til å utvikle etter 
endt utdanning. Studenter må få systematisk opplæring i bruk av forskningsverktøy gjennom sine studier. 
USN må sikre at studentenes forventninger og erfaringer blir tatt med utviklingsarbeidet. 

Strategier som støtter opp under målbildet for studenten 
• USN skal sikre at studentenes fagspesifikke digitale kompetanse, inklusive etiske, juridiske og 

sikkerhetsmessige problemstillinger, står uttrykt i læringsutbyttebeskrivelser og arbeids- og 
vurderingsformer i studie- og emneplaner.  

• USN skal tilby studentene et læringsfellesskap, som forbereder for et digitalisert, komplekst og 
omskiftelig yrkesliv.  

• USN skal gi studenter opplæring i (digital) studieteknikk og verdien av å være en aktiv student.  
• USN skal ha infrastruktur, programvare og digitale verktøy som fremmer studentaktivitet og samarbeid. 

Dette innbefatter også utviklingen av formelle og uformelle læringsarenaer.  
• USN skal ha infrastruktur, programvare og digitale verktøy som støtter opp om varierte lærings- og 

vurderingsformer, og legger til rette for fleksible og nettbaserte undervisningsformer. 
• USN skal ha infrastruktur og digitale verktøy som legger til rette for god samhandling og 

kommunikasjon mellom studieprogrammer og arbeids/samfunnsliv, og i internasjonalt samarbeid.  
• USN skal tilby verktøy og infrastruktur for innsamling, bearbeiding, lagring og arkivering av data fra 

studentprosjekter. 
• USN skal legge til rette for samlings- og delingsarena slik at studenter og ansatte kan samarbeide i 

faglige prosjekter og bygge akademisk fellesskap og forskningsfellesskap. 
• USN skal sikre god informasjonsflyt til studentene av både faglig og administrativ art.  
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Målbilde for undervisning og veiledning 
Digital teknologi gjør det mulig å kommunisere, undervise, veilede, vurdere og drive utdanning på nye 
måter. KD gir klare føringer og forventninger om at teknologi skal brukes både for å øke kvaliteten i 
læringsarbeidet for å og legge til rette for livslang læring. 
 

KDs målbilde for læreren 

• Læreren har god digital og pedagogisk kompetanse (kunnskap om hvordan bruke digitale verktøy for å 
fremme læring i sitt fag), insentiver til faglig/pedagogisk utvikling av egen undervisning og tilgang til kollegiale 
fellesskap og støttetjenester for utvikling av studieprogram og deling av digitale læringsressurser. 

• Læreren har et bredt tilbud av applikasjoner og digitale verktøy og tjenester som støtter gjennomføringen av 
utdanningen, fra planlegging via gjennomføring av undervisning og samspill med studenter og kolleger, 
internt og eksternt, til oppfølging og vurdering av studenter på individ- og gruppenivå. 

• Læreren har muligheter for uttelling (i form av opprykk, kvalifisering, lønn), eller tid til å drive utvikling av 
utdanningsvirksomheten på grunnlag av dokumenterte resultater på utdanningsområdet. 

 

I en åttecampusinstitusjon som USN er det særlig viktig at ansatte utnytter digital teknologi for å 
kommunisere, samarbeide og dele kunnskap og erfaringer med hverandre. For å gi studentene tilgang til 
spisskompetansen til de ansatte på de ulike studiestedene, trengs programvare, infrastruktur og en 
delingskultur som støtter opp under dette. USN må legge til rette for å øke de ansattes utdanningsfaglige 
kompetanse generelt, og den profesjonsfaglige digitale kompetansen spesielt, for i større grad å utnytte 
digital teknologi for å fremme læring.  
 
I tillegg til kompetanseheving må institusjonen tilby støttefunksjoner på studiestedene, og legge brukeres 
behov til grunn for utvikling av tjenester og løsninger. Oppgradering og standardisering av løsninger kan 
sikre helhetlig digital arkitektur og god teknisk støtte. Samtidig vet vi at studieprogram har ulike behov, og 
at det trengs fleksibilitet og variasjon for å dekke disse. USN må ha evne til å fange opp og skalere innovativ 
bruk av teknologi, organisering og metoder på tvers av vår organisasjon. 

Strategier som støtter opp under målbildet for undervisning og veiledning  
• USN skal ha strukturer, systemer og insentiver for å heve den digitale kompetansen til ansatte som 

underviser.  
• USN skal oppmuntre til og sikre at lærere knytter digitalisering til utvikling av oppgaver, arbeidsmåter, 

tilgjengelige ressurser og vurderingsformer.  
• USN skal tilrettelegge for og bygge en delingskultur eksempelvis gjennom fysisk og digitale 

delingsarenaer, forventning om utvikling og tilgjengeliggjøring av felles læringsressurser, og til deling av 
gode praksiser. 

• USN skal tilrettelegge for god samhandling ved hjelp av brukervennlige verktøy både internt og 
eksternt, samt ivareta behovet for digitale møteplasser på tvers av våre åtte studiesteder og 
organisatoriske grenser.  

• USN skal sikre brukervennlighet, helhetlig arkitektur og god teknisk, mediefaglig og pedagogisk støtte. 
Standardisering og fornyelse skal skje parallelt. Brukerperspektivet må være sentralt. 

• USN skal sikre tilgang til relevant programvare, digitale læringsressurser og informasjon på campus og 
via nett, for både ansatte, studenter og eksterne. 

• USN skal legge til rette for pilotering og utprøving slik at lærere og studenter som ønsker å utforske nye 
digitale verktøy, programvare og arbeidsmåter får anledning til dette. Slik utviklingsarbeid må skje 
innenfor avtalte rammer og evalueres.  
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Målbilde for forskning og utvikling 
USN skal tilby relevante IT-tjenester, support og støttefunksjoner og nødvendig digital kompetanseheving 
som legger til rette for forskning. Dette skal bidra til at forskere ved USN kan bruke mest mulig av sin tid på 
selve forskningen. Forskningstjenestene ved USN er en kombinasjon av egne tjenester og sektortjenester 
levert fra Unit, Uninett og andre universitet og høgskoler.  
 

KDs målbilde for forskeren   

• Forskeren har digital kompetanse til å utnytte IKT optimalt i sin forskning - til å kunne utføre sine oppgaver 
effektivt, og utnytte mulighetene digitalisering gir til å utvikle fagfeltet og til å håndtere forskningsdata på en god 
og riktig måte.   

• Forskeren har tilgang til relevante vitenskapelige publikasjoner, god oversikt over relevante forskere og 
tilgjengelige forskningsdata for sitt felt.   

• Forskeren har tilgang til et oversiktlig applikasjons- og tjenestetilbud, med tilstrekkelige ressurser for lagring, 
beregninger og avansert brukerstøtte.    

• Forskeren møter brukervennlige IKT-støttefunksjoner som fyller behovene i sin hverdag knyttet både til faglige og 
administrative oppgaver.   

• Forskeren har tilgang til infrastruktur og verktøy som gjør det mulig å samhandle effektivt med andre forskere på 
tvers av sektorer, nasjonalt og internasjonalt.   

• Forskeren utnytter verktøy for digital samhandling til å arbeide effektivt i prosjekter og nettverk både internt og 
eksternt.  

 

En forutsetning for mye av forskningen er digital innsamling, lagring og behandling av store mengder 
informasjon. Informasjonen er alt fra lyd, bilde, tekst og tall med mer. Forskning som er konsesjonsbelagt 
forutsetter at forskningsdata beskyttes iht. de lover og regler som gjelder som f.eks. helseforskningsloven. 
Gjennom økt fokus på «Open Science» og sikker håndtering av sensitive data (GDPR) skal USN tilby gode 
verktøy og infrastruktur for innsamling, lagring, deling og arkivering av forskningsdata. 
  
Forskningen ved USN skal administreres, både av den enkelte forsker og av forskningsledelsen. 
Godkjenninger skal revideres og følges opp. Prosjekter som ikke lengre har en gyldig konsesjon, skal 
avsluttes og data sikres.  
  
USN skal bidra til at resultater av forskningene kan kommuniseres og forskningsdataene kan gjøres 
tilgjengelig. Videre skal det tilbys tjenester for profilering av forskere, forskningsmiljøer, 
forskningsprosjekter og resultater av forskningen.  

Strategier som støtter opp under målbildet for forskning og utvikling   
• USN skal fordele ansvar for forskeropplæringen mellom fakultet, institutt, forskergrupper og 

fellestjenestene og gi en systematisk opplæring av forskere, slik at de får den nødvendige digitale 
kompetanse. 

• USN skal legge til rette for enkel tilgang og bruk, av alle typer data (lyd, bilde, tekst og tall med mer), 
som er lagret i USN sin infrastruktur. 

• USN skal gjennom egne og sektortjenester sørge for tilstrekkelig regnekapasitet, lagring og arkivering 
av forskningsdata.  

• USN skal ha tjenester for sikker datainnsamling og lagring. 
• USN skal ha tjenester for å administrere og dele forskningsdata.  
• USN skal ha tjenester for forskningsformidling. 
• USN skal ha et kvalitetssystem for forskere. 
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Målbilde for ledelsen på alle nivåer  
Ledere på alle nivåer må sees på som katalysatorer i digitaliseringsprosessene ved USN. Et riktig sett med 
ferdigheter gjør den enkelte leder i stand til å lede og motivere sine medarbeidere i det digitale taktskiftet. 
KD beskriver målbildet for ledelsen som følger:  
   

KDs målbilde for ledelsen på alle nivåer 

• Ledelsen utnytter de mulighetene digitaliseringen gir til å nå institusjonens mål gjennom å inkludere 
digitalisering både i planleggingen og i konkrete tiltak og prosesser. 

• Ledelsen er bevisst sitt lederansvar og har kompetanse til å lede, motivere og støtte nødvendige 
endringsprosesser som følge av digitaliseringen.  

• Ledelsen utnytter de mulighetene digitaliseringen gir til å effektivisere administrative støttefunksjoner og 
sikre god forvaltning. 

• Ledelsen ivaretar institusjonens verdier og interesser, og følger nasjonale føringer gjennom systematisk 
arbeid for styrket informasjonssikkerhet.  

• Ledelsen sikrer formaliserte systemer for dokumentasjon av, og belønning for arbeid med utvikling av 
undervisning. 

• Ledelsen setter ambisjonsnivå og legger til rette for at hele fagmiljøet, ikke bare ildsjeler, bruker de 
mulighetene digitalisering gir til å heve kvaliteten i utdanningen. 

• Ledelsen sørger for at systemer som velges legger til rette for samhandling internt i UH-sektoren og med 
aktører utenfor UH-sektoren. 

• Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte. 
 

Digitalisering er en av flere premissgivere for endringer i arbeidsprosesser, organisatoriske grenser og 
skiller mellom campuser. Samtidig vil konkurransesituasjonen sannsynligvis påvirkes av digitalisering og det 
vil forekomme hyppigere skifter i markedet. For at USN skal forbli en attraktiv utdanningsinstitusjon, er vi 
avhengig av at vi raskt tar til oss endringer i markedet, at vi styrer tydelig i forhold til våre mål og 
ambisjoner, og at vi har styringsparametere som gjør ledelsen i stand til å ta gode beslutninger.  
 
Ledelsen på alle nivåer må bidra til å lede USNs medarbeidere gjennom endringsprosesser, gi støtte og 
motivasjon for å etablere nye gode digitale arbeidsmetoder og -prosesser. Det vil være essensielt at ledere 
på alle nivåer er tydelige i retningsvalg og motiverer for disse.  
 
Samtidig som endring i prosessene skal bidra til økt effektivitet, høynet datakvalitet og muligheter for å ta 
ut rapporter på ulike nivåer, skal aktuelle analyseverktøy også gi tilstrekkelig kunnskaper til å lese terrenget 
i det markedet USN til enhver tid opererer i.  

Strategier som støtter opp under målbildet for ledelsen på alle nivåer  
• USN skal etablere felles utgangspunkt for teknologiforståelse i ledelsen, som gjør ledere i stand til å 

motivere og lede USNs medarbeidere i digitaliseringsarbeidet. 
• USN skal sørge for at lederes digitale kompetanse er på et slik nivå at de er i stand til å utnytte 

etablerte løsninger, og se muligheter for, eller forstå forslag til ytterligere forbedringer. De må også 
være i stand til å velge digitale løsninger som første alternativ i utviklingsarbeid. 

• USN skal sørge for at ledere har nødvendig digitale kompetanse til å kunne benytte USNs 
samhandlingsløsninger både internt og eksternt, for en mer effektiv arbeidshverdag, og for å kunne 
utøve fjernledelse.  

• USN skal tilrettelegge for digital internrapportering av styringsdata. Styringsdata skal være 
kvalitetssikrede, tilgjengelige og bygge på et transparent datagrunnlag, som skal gi grunnlag for 
beslutninger.  

• USN skal ha datagrunnlag og systemer, slik at det blir enkelt å hente ut ønskede styringsdata og 
rapporteringsdata for ledere på ulike nivåer.  

• USN skal ha løsninger som gjør det mulig å følge opp studieprogram i forhold til frister og leveranser 
gitt av kvalitetssystemet for utdanning. 
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Målbilde for data og infrastruktur  
Med IT-infrastruktur menes tjenester og utstyr som er sentralt for at ansatte og studenter ved USN skal 
kunne utføre sine daglige gjøremål. Ansvaret for å forvalte IT-infrastruktur er delt. Fellestjenester har 
ansvaret for infrastruktur som er på tvers av hele institusjonen. Fakulteter eller institutter som har 
fagspesifikt undervisnings- og vitenskapelig utstyr2 og tjenester, er forvaltere av dette i samarbeid med IT-
avdelingen.  
 

KDs målbilde for data og infrastruktur   

• Data lagres én gang og tilgjengeliggjøres fra én kilde.    
• Data er gjenfinnbare, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare, iht. FAIR-prinsippet.     
• Infrastrukturen er fleksibel og legger til rette for mobilitet og utvikling.   
• Helhetlig styring og ledelse av informasjonssikkerhet er et fundament for digitalisering og strategiske satsinger, og 

bygger opp under sektorens målsetninger.   
 

USN skal ha en IT-infrastruktur som er robust og har god nok ytelse og kapasitet. Det skal være kontinuitet 
på sentral IT-infrastruktur som nettverk og lagring slik at konsekvensen av et potensielt brudd i IT-
infrastrukturen blir minimal. Det skal også være kontinuitet på sentrale og viktige IT-tjenester.  
  
USN skal ha en integrasjonsarkitektur som på sikker måte gjør det mulig å dele grunndata mellom tjenester. 
Feil skal rettes i kildesystemet for de aktuelle grunndata. Det er eier av grunndata som i samhandling med 
involverte setter premisser og vilkår for bruk av disse.  
 
USN skal etablere et fagråd som gir retningslinjer for gjenbruk av data og integrasjoner. Hensikten med 
retningslinjene er å ivareta samhandling, driftsstabilitet, informasjonssikkerhet og personvern. Innføring av 
nye tjenester og systemer, eller endringer i eksisterende portefølje skal følge retningslinjene og ved behov 
behandles i fagrådet. 
 
God sikkerhet og godt personvern er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. USN skal ha fokus både 
på å bygge tilstrekkelig sikkerhet inn i tjenestene, og på å ha et styringssystem for informasjonssikkerhet 
som bidrar til at USN ivaretar overnevnte. 
  
USN må etablere en overordnet forvaltning av systemporteføljen, for å sikre at de IT-tjenester som er i 
produksjon er tilstrekkelige og at de er godt integrert i USN IT-infrastruktur. En institusjonell forvaltning av 
lisenser, skal også bidra til at USN har mest mulig helhetlige og brukervennlige IT-tjenester. 

Strategier som støtter opp under målbildet om data og infrastruktur 
• USN skal etablere oversikt over grunndata, hvem som er eier grunndata, og hvem som er brukere av 

disse. 
• USN skal ha en integrasjonsarkitektur som er fleksibel, og understøtter deling av data på tvers av 

systemer.  
• USN skal ha et styringssystem basert på ISO/IEC 27001 for ivaretakelse av informasjonssikkerheten ved 

USN. 
• USN skal ha et fagråd for å forvalte systemporteføljen ved USN herunder også forvaltning av grunndata 

og samhandling mellom IT-systemene.  
• USN skal etablere en institusjonell forvaltning av lisensavtaler.  

                                                      
2 Helsefag sine simulatorer, maritime fag og Mikro Nano er eksempler på dedikert IT-infrastruktur. 
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Målbilde for administrasjon, oppgaver og administrative systemer   
En effektiv administrasjon er viktig for å kunne ivareta høyest mulig studiepoengs- og forskningsproduksjon 
pr anvendt krone i administrasjon. Samtidig er administrasjon sammensatt og komplekst, i den forstand at 
de administrative arbeidsprosessene skal ivareta helhet, bidra til kvalitet og skape rom for fleksibilitet. KD 
har etablert følgende målbilde for administrative systemer: 
 

KDs målbilde for administrative systemer 

• Alle tjenester, informasjon og kommunikasjon er så langt det er mulig digitalt tilgjengelige.  
• Behov, brukervennlighet og brukeropplevelser er hovedkriteriene for realiseringen av nye løsninger. 
• Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt er forbedret og effektivisert gjennom standardisering 

og digitalisering.  
• Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative behov (budsjett, regnskap, 

lønn, innkjøp osv.). 
• Mulighetene for automatisering og selvbetjening er godt utnyttet slik at tjenestene framstår som enkle, 

effektive og brukervennlige. 
 

En hensiktsmessig digitalisering av en arbeidsprosess starter med en analyse av prosessen i seg selv, og en 
oppdeling i de enkelte steg. Videre hvilke data som er nødvendig som input og output for hvert enkelt steg i 
prosessen. Tilsvarende må USN kartlegge og analysere sine arbeidsprosesser og vurdere effekten av å 
digitalisere hele eller deler av prosessene, sett i sammenheng med ulike datakilder.  
 
Korrekt og tidsrelevant informasjon er essensielt for at USNs medarbeidere og studenter skal oppnå økt 
effektivitet og kvalitetssikring. Informasjon må kategoriseres og presenteres avhengig av roller, og av 
tidspunktet for når ulike arbeidsoppgaver skal løses. Samtidig er det viktig å sørge for at informasjon blir 
gitt i en kontekst av helhet for USN.  
 
Tjenester må legge opp til at brukeren kan utføre de fleste oppgaver vedkommende har bruk for der og da. 
Dette fordrer digitalt tilgjengelige tjenester, som det så langt det lar seg gjøre er selvbetjente. Av dette 
følger det også at systemene kan kjenne igjen og gi korrekte opplysninger til brukeren, ved for eksempel 
utfylling av digitale skjemaer. USN skal derfor ta steget videre med personifisering, og sørge for tildeling av 
oppgaver, varsling av frister med mer når vedkommende logger seg på USNs portal. 

Strategier som støtter opp under målbildet for administrasjon, oppgaver og 
administrative systemer    
• USN skal ha oversikt over sentrale arbeidsprosesser, og effektivisere og støtte prosessene med 

nødvendige data og teknologi for optimal arbeids- og dataflyt. 
• USN skal etterstrebe å skape mønster/gjenkjennelse av «tankesettet» USN benytter, slik at 

forutsigbarhet øker og justering og utvikling av andre prosesser gjøres på samme grunnlag.  
• USN skal sørge for at medarbeidere som bidrar i en del av en arbeidsprosess, har mulighet for å forstå 

og se sitt bidrag i et helhetsperspektiv i arbeidsprosessen. 
• USN skal ha løsninger som personifiserer oppgavetildeling og informasjonsspredning tilpasset 

organisatorisk rolle, produksjonsrolle og tidsdimensjonen basert på USNs årshjul.  
• USN skal legge til rette for fleksibilitet for abonnering på informasjon som brukeren synes er 

interessant og relevant. 
• USN skal skape forutsigbarhet og et gjenkjennelig mønster for informasjonsspredning 
• USN skal benytte digitale roboter der det ansees som hensiktsmessig 
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