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Digitaliseringsstrategi



 

Innledning 
 

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning frem mot 2028, KDs digitaliseringsstrategi 
2017 – 2021 og Tildelingsbrevet 2018 løfter alle fram digitaliseringen som et sentralt utviklingstrekk 
som må tas til et strategisk nivå for å styrke innovasjonsevne, effektivitet og avbyråkratisering. 

Digitalisering og moderne teknologi endrer verktøyene og metodene for utvikling og formidling av 
forskningsbasert kunnskap. Det har stor betydning for planlegging, politikkutforming og deltakelse fra 
studenter og ansatte. Systemene skal «snakke sammen» og fremstå som gode hjelpere som støtter 
studentenes oppnåelse av ulike læringsutbytter, lærernes undervisning og forskernes forskning. 

En vellykket digitalisering forutsetter involvering, engasjement og eierskap fra både studenter og 
ansatte, og den omfatter alle deler av virksomheten. Den er ikke et mål i seg selv, men skal bidra til 
kvalitetsheving og effektivisering. Den skal frigjøre tid, gjøre studie- og arbeidshverdag mer fleksibel, 
utløse innovasjonskraft og gi ny innsikt. 

Digitaliseringen skal bidra til at høgskolen posisjonerer seg som en innovativ og moderne utdannings- 
og forskningsinstitusjon. Brukerorientering skal være det sentrale utgangspunktet og studentenes 
læring skal være i fokus. Fremtidens studenter forventer en utdanning hvor teknologi ikke bare er et 
støtteverktøy, men inngår som en del av både studiets og institusjonens dna. Dette krever omlegging av 
virksomheten, og handler ikke primært om teknologi. Virksomhetsmodell, organisasjon, prosesser og 
metoder må være designet for å utnytte dagens og morgendagens teknologi. Det betyr at silo-
organiseringen vil utfordres. Styrking av både ledelse og organisasjonens digitale kunnskap og 
kompetanse er to sentrale elementer. 

Utarbeidelsen av en digitaliseringsstrategi legger grunnlaget for en systematisk utvikling av digitale 
løsninger både i faglig og administrativ virksomhet og skal bidra til at høgskolen oppnår sine strategiske 
mål. Den skal synliggjøre veivalg, gi retning og definere langsiktige føringer som grunnlag for operative 
handlinger. 

  



 

Ansvar og roller  
 

Høgskolens ledergruppe: 
Har det overordnede ansvaret for å realisere innholdet og oppnå effektene av digitaliseringsstrategien.  

Direktør for digitalisering og infrastruktur (DI):  
Overordnet ansvarlig for digitaliseringssatsingen, herunder å få på plass strategien og følge opp 
realiseringen av denne.  

Fagområdene:  
Hvert enkelt fagområde har ansvar for å se, ta i bruk og aktivt bidra i utviklingen av de muligheter som 
ligger i digitalisering innen eget fagområde.  

 

Sentrale aktører i operasjonaliseringen av strategien  

DI/IT-avdelingen:  
Ansvarlig for videreutviklingen av IT-infrastruktur som fasilitator for videre digitalisering. Etablere en 
IT-strategi og følge opp realiseringen av denne. Seksjon for Lærings- og forskningsteknologi vil spille en 
sentral rolle i utvikling og forvaltning av digitale systemer tilhørende utdanningsområdet og 
realiseringen av forskningsstøttetjenester og –infrastruktur.  

HR-avdelingen:  
Ansvarlig for organisasjonsutviklingen som grunnlag for videre digitalisering. Skal identifisere og 
realisere nødvendige satsingsområder på institusjonsnivå som kultur- og lederutvikling og kompetanse-
styring.  

Prorektor utdanning/Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet: 
Systemeier for digitale systemer tilhørende utdanningsområdet, og operativt ansvar for opplæring og 
veiledning i pedagogisk anvendelse av systemene. Pådriver for forskning på UH-pedagogikk og digitale 
læringsformer.  

Forskningsadministrasjonen og biblioteket: 
Ansvarlig for utvikling av sikre, relevante og brukervennlige forskningsstøttetjenester og  
-infrastruktur som basis for forskningsaktiviteter. Skal bidra til at oppdaterte forskningsstøttesystemer 
inngår i selve metodeutviklingen i forskningen, og sørge for at tjenester og infrastruktur utvikles i 
samsvar med kretsløp for forskningsdata. Seksjonen er i tillegg ansvarlig for digitale bibliotektjenester 
mot studenter. 

  



 

Strategiske satsingsområder  
 

De fem strategiske satsingsområder med tilhørende målsettinger som utgjør høgskolens 
digitaliseringsstrategi fram til 2020 er som følger:  

 

1. Digitalisert infrastruktur  
 
• Infrastrukturen skal være en utløsende faktor for at det arbeides på nye måter.  
• Tjenestene skal være tilgjengelige der vi er, når vi trenger dem.  
• Det skal brukes sektorløsninger der dette er mulig.  
• Systemene skal være godt integrerte, dele data og oppleves som «sømløse».  
• Informasjonssikkerhet skal ivaretas etisk og juridisk.  
• Digitale læringsarenaer skal utvikles for studentaktiv læring og samhandling.  

 
 

2. Endringsvillig organisasjonskultur med gjennomføringsevne  
 
• Organisasjonen skal fange opp, utnytte og bruke teknologi og metoder på tvers.  
• Organisasjonen skal ha ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som er nødvendig for å 

kunne ta i bruk digitale verktøy.  
• Endringstakten skal økes og innovasjons- og gjennomføringskraft forbedres. 

 
 

3. Effektive administrative systemer, med stor grad av selvbetjening  
 
• Brukerorientering skal være det sentrale i realiseringen av de digitale tjenestene  
• Rutiner og arbeidsprosesser skal være harmoniserte, standardiserte og effektive.  
• Arbeidsprosesser skal i størst mulig grad være automatiserte og gjenbruke data.  
• Roboter skal ta seg av repetitive oppgaver som ikke krever skjønn.  
• Prioritert fokus skal være innenfor studieadministrasjon og HR-prosesser.  

 

4. God, variert og relevant undervisning med høy kvalitet  
 
• Utdanningen skal dekke arbeidslivets behov for relevant digital kompetanse.  
• Studentene skal oppleve det digitale miljøet som inkluderende og støttende.  
• Lærere og studenter skal føler seg digitalt utfordret og støttet til utprøving og endring av 

undervisning og studiearbeid, for bedre studentaktiv læring.  
• Lærerne får relevante tilbud om kompetanseutvikling i bruk av digitale verktøy.  
• Fleksible studier har ved hjelp av digitale løsninger høy faglig og pedagogisk kvalitet som sikrer god 

rekruttering og gjennomstrømming.  
 

5. Forskning av høy kvalitet støttet av profesjonelle tjenester og moderne og sikre 
systemer  

 
• Digitalisering skal bidra i selve metodeutviklingen for forskning. Oppdaterte IT- systemer skal gjøre 

det mulig å undersøke nye sammenhenger som ikke var mulig før, og som vil føre til høyere 
forskningskvalitet.  



 

• Forskning på gruppenivå, på tvers av institusjoner og land, skal kunne utveksle data ved hjelp av 
effektive og sikre systemer for tilgang og deling av data, om mulig basert på sky- eller mobile 
løsninger felles for sektoren.  

• Forskningsdata skal kunne gjenbrukes og deponeres i offentlig tilgjengelige arkiver (Open Science). 
Data skal derfor håndteres og lagres etter gitte standarder, og datahåndteringsplan skal benyttes for 
å sikre videreformidling av data på en lesbar måte.  

• Behandling av personopplysninger i forskning skal ivaretas i alle ledd av forskningsprosessen ved 
hjelp av sikre systemer og brukeropplæring.  

Satsingsområdene er organisert etter målbildene i KDs digitaliseringsstrategi. De er ikke listet i 
prioritert rekkefølge, men starter med de områder som går på tvers og hvor høgskolen vurderes å ha et 
spesielt handlingsrom for å skille seg ut og påvirke egen utvikling.  

Digitaliseringstiltak som skal bidra til oppfyllelse av strategien er samlet i en handlingsplan hvor ansvar 
er tydeliggjort (vedlegg 1). Handlingsplanen skal sikre at strategien settes i verk og at gevinster av 
enkelttiltak realiseres.  

 

Veien videre  
Innenfor noen av satsingsområdene har høgskolen kommet lenger enn andre, og det jobbes videre med 
å justere og presisere mål og tiltak. Strategien vil videreutvikles i takt med institusjonens utvikling. Den 
planlegges rullert samtidig med høgskolestrategien i 2020, et tidsspenn som samsvarer godt med 
forventning om større klarhet i planer og prioriteringer for realisering av sektorløsninger. I det videre 
arbeidet skal et enda tydeligere felles målbilde for «det digitale HINN» identifiseres og forankres.  

Digitalisering er ikke et prosjekt, men permanent kontinuerlig forbedrings- og utviklingsaktivitet. 
Desentral gjennomføring og distribuering av ansvar vurderes derfor som mest hensiktsmessig for å sikre 
riktige prioriteringer og gode løsninger. En forutsetning for å få til dette er god forankring og involvering 
av ulike miljøer også framover.  

 

Vedlegg  

1. Digital handlingsplan for HINN, 2018–2020.  

  



 

Vedlegg 1 Digital handlingsplan for HINN, 2018–2020   
 

Strategisk 
satsingsområde 

Tiltak Ansvar 

 
Digitalisert 
infrastruktur 

1. IKT-strategi skal etableres og realiseres, inklusiv modell for 
IT-styring. 

DI/IT 

2. IKT-sikkerhetsområdet skal styrkes med rekruttering 
utenfra. 

DI/IT 

3. Ansatte skal delta aktivt i fagutvalg og brukergrupper i det 
digitale sektorsamarbeidet.  

DI, HR, 
Økonomi 

4. Høgskolen skal ha plass i KDs digitaliseringsstyret. DI 

5. Prosjekt «Framtidens Campus mot 2028» skal lage 
helhetlige planer for utvikling av studiestedene. Omfatter 
arealeffektivisering og –utforming. Det skal tilrettelegges 
for nye lærings- og undervisningsformer, forskning og 
formidling, og skape gode sosiale og faglige møteplasser. 
Dette knyttes til reforhandling av leiekontrakter og 
inngåelse av nye avtaler.  

DI/ 
Eiendom 

Endringsvillig 
organisasjonskultur 

med 
gjennomførings-

evne 
 
 

1. Innføre strategisk kompetansestyring og kompetanse-
utvikling.  

HR 

2. Utviklingstiltak i endringsledelse, digitaliserings- og 
omstillingskompetanse.  

HR 

3. Etablere felles prosjektmetodikk for 
digitaliseringsprosjekter, som Prince2 eller Difis 
Prosjektveiviser. 

DI/Stab 

4. Porteføljestyring som sikrer at de riktige prosjektene blir 
prioritert.  

DI/Stab 

5. Bruke pilotprosjekter for eksperimentering og 
kompetansebygging.  

DI/ProU/P
roF 

Effektive 
administrative 
systemer med stor 
grad av 
selvbetjening 
 

1. Økt bruk av digital arbeidsflyt, robotisering og e-skjema i 
systemene. 

DI, HR, 
Økonomi, 
ProU/SA 

2. Sentral prosessutviklingskompetanse etableres. DI/SDI 

3. Innføring av E-skjema i HR-prosesser: 
- For ansatte (overføring ferie, ekstra skattetrekk).  
- For honorarmottakere (honorar, reiseregninger). 

HR 

4. Innføring av E-skjema i studieadministrasjonen. ProU/SA 

5. Det digitale førstevalg» videreutvikles for å sikre at 
nettbaserte tjenester er prioritert kommunikasjons-kanal 
med studenter, besøkende og ansatte. 

DI/ 
Eiendom 



 

Strategisk 
satsingsområde 

Tiltak Ansvar 

God, variert og 
relevant 
undervisning med 
høy kvalitet  
 

1. Utvikle detaljert digital handlingsplan for 
utdanningsområdet, inkl. se mer på AR/VR 

ProU 

2. Ansattes bruk av læringsplattformen (LMS) skal 
videreutvikles. Det skal åpner for mer «fleksibilisering». 
Forventet effekt er økt kvalitet, bedre tilbud og moderne 
løsninger som appellerer til mer arbeid med lærestoff. 

ProU/ 
UHP 

3. Videreutvikle arbeid med digital skriftlig eksamen; 
utvikling av modell og øke volum. 

ProU/SA 

4. Skaffe oversikt over digitale ressurser for allmenne 
studieformål, samt programvare som er viktige i 
studentenes arbeidsmarked. 

ProU/ 
UHP 

5. Bygge en analysevirksomhet som bidrar til at det kan satses 
fornuftig og strategisk.  

ProU/ 
UHP 

6. Gjøre digitale verktøy kjent og drive opplæring der det er 
behov, samt bidra til visualisering av tilstander (kvalitet).  

ProU/ 
UHP 

Forskning av høy 
kvalitet, støttet av 
profesjonelle 
tjenester og 
moderne og sikre 
systemer 

1. Innføre tjenester for sikker datahåndtering (TSD) for 
innsamling, bearbeiding og lagring av sensitive 
personopplysninger og andre data med beskyttelsesbehov. 

ProF/FA 

2. Innføre  en ‘dropbox’ for internt og eksternt 
forskningssamarbeid for bearbeiding av data uten stort 
beskyttelsesbehov. 

ProF/FA 

3. Etablere en IT-helpdesk for forskning  
Utvikle en god nettside for IT-forskningsstøtte 

ProF/FA 

4. Promotere og veilede i bruk av datahåndteringsplan (DMP), 
vurdere den som obligatorisk verktøy etter en gitt 
prøveperiode. 

ProF/FA 

5. Promotere Open Science og veilede for langtidslagring av 
(anonymiserte) forskningsdata til gjenbruk til undervisning 
og nye forskningsformål. Norsk senter for forskningsdata 
(NSD) sitt arkiv er førstevalget. 

ProF/Bibl 

 

Forkortelser 

DI   Avdeling for digitalisering og infrastruktur 
• SDI Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 
• IT Sentral IT-avdeling 
• Eiendom Eiendomsavdelingen 
• Stab Stab i DI 

HR  HR-avdelingen 

Økonomi Økonomiavdelingen 

ProU  Prorektor Utdanning 
• SA Studieadministrasjon 
• UHP Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet 

ProF Prorektor Forskning 

• FA Forskningsadministrasjonen 
• Bibl Biblioteket 
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