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1 Bakgrunn 

Dette mandatet gjeld prosjektet P4 Digitalisering, som skal realisere viktige digitale satsingar for HVL. 

Mandatet baserer seg på rapporten frå forprosjektet for digitalisering. Satsingane som er skildra i 

dette mandatet skal bidra til at HVL kan realisere måla for den digitale satsinga som er formulert i 

fusjonsavtalen: 

«Høgskulen på Vestlandet si digitale satsing skal vere i kunnskapsfronten. Satsinga skal sikre effektiv 

kunnskaps- og informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings-, arbeids- og læringsfellesskap. 

Høgskulen på Vestlandet skal imøtekome og vere tett på trendane, behova og dei nye teknologiane 

ein ser innanfor høgare utdanning.» 

Dei tilrådde satsingsområda skildra i sluttrapporten til forprosjektet er: 

1. Digital samhandling og nye arbeidsprosessar 

2. Prosjektgjennomføring og endringsarbeid 

3. Konsolidere og vidareutvikle eksisterande IKT-portefølje 

4. Utvikling av undervisning og læring 

5. Strategisk leverandørutvikling 

6. Forsking på nye læringsprosessar/fleksibel læring 

7. Overordna styring og leiing av digitalisering 

8. Strategi for digitalisering i HVL 

9. Digital kultur og kompetanse 

1.1 Om gjennomføring av prosjektet – pilotering som kunnskapingsgrunnlag 
Prosjektet skal både arbeide med kortsiktige og konkrete digitaliseringstiltak, samstundes som ein 

arbeider med å gje innspel til strategiprosessen og dei andre prioriterte tiltaka kor effektane først 

vert synlege på noko lengre sikt. 

Dei første oppgåvene digitaliseringsprosjektet tar til med er å gjennomføre en pilot på digitalt støtta 

undervisning på tvers av campus1, og følgje ei utdanning som har studiestart hausten 2017. Ressursar 

frå digitaliseringsprosjektet skal, saman med fagmiljøet, nytte si erfaring og kompetanse til å leggje 

praktisk og pedagogisk til rette for at studiet vert gjeve på best mogeleg vis, samstundes som HVL 

lærer så mykje som mogeleg frå piloten. Tilsvarande vil ein gjennomføre pilotar knytt til 

administrative prosessar.  

Digitaliseringsprosjektet skal ikkje overta styringa på planarbeid og førebuingar, men hjelpe til der 

fagmiljøet har trong for det,  vera med å rettleia og sikre at HVL lærer av denne måten å organisere 

utdanning på. 

Under er nokre av dei tema digitaliseringsprosjektet skal arbeide saman med fagmiljøa om:  

 Kva eigenskapar ved utdanninga som avgjer om den er eigna for digitalisering 

 Bruk av teknologi 

 Disponering av rom/areal 

                                                           
1 Utdanninga som digitaliseringsprosjektet skal arbeide saman med er master i klinisk sjukepleie med 
spesialisering i Intensiv og Operasjon (IO). Utdanninga vert frå hausten 2017 tilbydd i alle tre nærregionar. Alle 
følgjer Bergen sin studieplan, alle emneplanar blir like og det blir felles eksamen. Leveransen frå pilotarbeidet 
vil vere køyrebøker for korleis ein går fram for å få opp undervisning på denne måten, samt ein rapport kor 
prosjektet med utgangspunkt i piloten skildrer korleis HVL på best mogeleg vis kan nytta teknologi for å 
distribuere og støtte undervisning. 
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 Pedagogikk i digital undervisning 

 Digital kompetanse hos dei som skal undervise og hos studentane 

 Juss og etikk 

 Økonomi 

 Kvalitet i nettstøtta utdanningar 

Prosjektgruppa i digitaliseringsprosjektet arbeider saman med å følgje opp utdanninga, sjølv om me 

forventar at det vil verte størst bruk for kompetansen i delprosjekt 1 og 3. 

Innspel til strategiprosessen 
Arbeidet med pilotar vil bidra til å identifisere tema og spørsmål som ikkje vil finne si løysing i 

digitaliseringsprosjektet, men som må verte løfta til handsaming i strategiprosessen. I tillegg vil 

digitaliseringsprosjektet identifisere tema til som må verte løfta i anna prosjektarbeid. Det er vidare 

fleire forhold som vart identifiserte i forprosjektet som digitaliseringsprosjektet skal arbeide vidare 

med, og spele inn til strategiprosessen.  

Det viktigaste temaet forprosjektet identifiserte for god framtidig digital utvikling av  HVL er styring 

og leiing i av digitalisering. Styrka styring og leiing av digitalisering i HVL vil verte drøfta i 

strategiprosessen, men som ein mellombels ordning vil i 2017 vil styringsbehovet verte løyst 

gjennom strukturane i OU – programmet. 

Digitaliseringsprosjektet skal og spele inn til strategiprosessen korleis målbiletet for 

digitaliseringsarbeidet bør være på kort, mellomlang og lang sikt for brukargruppene studentar, 

lærarar og leiarar. Prosjektet vil og spele inn til strategiprosessen eit vegkart for korleis ein skal 

arbeide for å realisere målbileta.  

2 Organisering av  prosjektet 
Prosjektet er en del av OU - programmet med ei prosjektgruppe og tre delprosjekt som dekker 

satsingsområda forprosjektet peiker på. OU - programmet handsamar leveransar frå prosjektet i sine 

etablerte styringsstrukturar. Dei tre delprosjekta er  

P4.1: Digital infrastruktur – målretta IKT-organisasjon og infrastruktur 

o Konsolidering og vidareutvikling av IKT-porteføljen ved  HVL 

P4.2: Digital samhandling – felles prosessar og kompetanse 

o Digital samhandling og nye arbeidsprosessar 

o Digital kultur og kompetanse 

P4.3: Digitalt handlingsrom i undervisning, læring og forsking 

o Utvikling av undervisning og læring 

o Forsking på nye læringsprosessar/fleksibel læring 

Prosjektgruppe 
Prosjektgruppa skal førebu saker til OU - programmet, samt støtte delprosjekta og sikre framdrift i 

arbeidet. Prosjektgruppa møtest kvar veke for å sikre at dei ulike delprosjekta har tett dialog med 

kvarandre og med det andre utviklingsarbeidet som går føre seg i OU-programmet.  
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Samansetting av prosjektgruppa: 

Namn Rolle Representerer 

Sigurd Loven Kirkebø Prosjektleiar Deloitte 

Frode Rønning Delprosjektleiar – 4.1 IT – nærregion S&F 

Lene Pilskog Delprosjektleiar – 4.2 Adm – nærregion SH 
Aslaug Grov Almås Delprosjektleiar – 4.3 Fag – nærregion SH 

 Prosjektstøtte frå OU-programmet  

 

Det meste av aktiviteten i prosjektet skal finne stad i delprosjekta. Delprosjekta skal koordinerast og 

følgjast opp av prosjektleiar. Denne skal ha dialog med delprosjekta om status og framdrift, og leggje 

til rette for rapportering til organisasjonsutviklingsprosjektet. OU-programmet vert styrt etter 

avviksrapporeringsprinsippet. Det er prosjektleiar sitt ansvar å melde til programleiar ved avvik frå 

plan. 

3 Delprosjekt 

P4.1: Digital infrastruktur – målretta IKT-organisasjon og infrastruktur 
Digitaliseringsprosjektet vil arbeide saman med dagens IKT–organisasjon i alt forbetringsarbeid. 

Dette inkluderer å forbetre og vidareutvikle IKT–porteføljen til HVL, både når det gjeld infrastruktur 

og applikasjonar. Delprosjektet vil arbeide med å gjere forbetringstiltaka som vil gje effekt for flest på 

kort sikt, noko som inkluderer oppgradering av møterom og undervisningsrom, og bistand til arbeid 

med å etablere nye felles løysingar på fleire områder.  

I tillegg vil digitaliseringsprosjektet saman med IKT–organisasjonen førebu prosessar for korleis IT 

skal leverast i HVL i åra som kjem. Vi forventar stor etterspurnad etter IKT–ressursar i HVL, og IKT–

organisasjonen vil dele si tid mellom dagleg drift, forbetring i eige ansvarsområde og ny aktivitet. Ei 

heilskapleg prioritering av denne innsatsen vil vere viktig for at HVL skal nå sine mål.   

Dette delprosjektet samlar aktiviteter som til dels er planlagt i andre prosjekt og i linja, og det kan sjå 

ut som at det er overlapp. Det vil ikkje vere overlapp på oppgåve og aktivitetsnivå, men behov for 

koordinering på styringsnivå, og prosjektet vil ha tett dialog med KA IKT når det gjed kortsiktige tiltak. 

Leveransen frå prosjektet er ein samla og prioritert oversikt over forbetringstiltak. 

Tidsramme: Mai 2017 – Desember 2017 

P4.2: Digital samhandling – felles prosessar og kompetanse 
I  framtida vil den digitale utviklinga kunne setje menneske på prøver, og for nokre kan det verte meir 

krevjande å halde følgje. Det er grunn til å tru at endring vil vere den nye normaltilstanden. God 

digital kompetanse og ein kultur for samhandling og deling vil leggje forholda til rette for at HVL kan 

vekse og ha ei god utvikling i slike omgjevnader. Delprosjektet skal utnytte og utfordre tekniske 

samhandlingsløysingar og sjå korleis desse kan nyttast til å utvikle og utnytte administrativ 

kompetanse på tvers av studiestader.  

Delprosjektet vil samhandle tett med hovudprosjekt «Administrativ organisering» si 

prosesskartlegging. Om det vert identifisert gode kandidatprosessar skal delprosjektet også utvikle 

ein pilot på automatisering av prosessar med bruk av robotar, og målet er å kunne vise fram ei robot 

som arbeider i HVL sine prosessar og i HVL sine miljø på forsommaren 2017. 

Delprosjektet vil vidare arbeide med: 



6 
 

Digital samhandling og nye arbeidsprosessar 
Arbeidskvardagen til store grupper av tilsette er i endring, og ny teknologi, som digitalt støtta arbeid 

på distanse,  automatisering og sjølvbetening gjer at det kan etablerast nye arbeidsprosessar. Dei 

fysiske omgjevnadane får ei ny og annleis rolle. 

HVL skal ha drift på fem campus, og for å få god drift må det leggast til rette for at ein kan ha effektiv 

samhandling mellom tilsette på alle campus. Dette er ei problemstilling som må få ei heilskapleg 

løysing.  

På kort sikt skal Digitaliseringsprosjektet medverke til betre digital samhandling gjennom opplæring i- 

og informasjon om  dei verktøya som allereie er i bruk i HVL. Det skal og etablerast kjøreregler og 

etiske retningslinjer for digitalt samarbeid.  

For å etablere ei heilskaplig løysing på lengre sikt skal delprosjektet sjå nærare både effektivisering av 

drift og mogelegheiter for å utvikle nye arbeidsprosessar. Dette vil verte gjort i samarbeid med 

prosjektet «Felles arbeidsprosessar», som er eit delprosjekt i OU – programmet sitt Prosjekt 3 

Administrativ organisering.  

Når skildringane av korleis ein skal arbeide er på plass, vil det neste steget vere å etablere eit løp for 

vidareutvikling av dei digitale løysingane som skal gjere det mogeleg å arbeide effektivt saman på 

tvers av campus, og på kvar av dei fem campusane.  

Den viktigaste leveransen frå prosjektet er innspel til strategiprosessen om korleis digital 

samhandling og arbeidsprosessar skal utviklast i HVL. Skildringar av konkrete prosjekt (som til dømes 

innføring av nye verktøy) vil vere ein del av innspelet, og prosjekta skal verte drøfta i 

strategiprosessen og prioritert i tråd med dei nye prosessane for styring og prioritering. 

Tidsramme: Mai 2017 – Desember 2017 

Digital kompetanse og kultur 
Det er eit mål for OU-programmet å auke den digitale kompetansen hjå tilsette for betre bruk av 

digitale medier og digital infrastruktur, til dømes gjennom opplæring i samarbeids- og 

læringsteknologiar (nett/video) og prosjektverktøy, samskriving og fildeling. Tiltaket skal sjå 

heilskapleg på opplæring, mellom anna må det avklarast korleis digital kompetanse kan innarbeidast 

i opplæringsplanar, medarbeidarsamtalar og tilsettingsprosessar. Det skal og verte etablert ei 

opplærings- og informasjonsbank med utgangspunkt i dagens løysingar.  

Prosjektet skal levere ein plan for korleis kompetansen på samarbeid på tvers av campus kan verte 

styrka på kort sikt. Prosjektet skal og levere ein heilskapleg plan for korleis den digitale kompetansen 

skal verte styrka i HVL og korleis det skal organisatorisk forankrast.  

Tidsramme: Mai 2017 – Desember 2017 

Oversikt over potensial for digitalisering av administrasjonen 
I arbeidet med prosjektet vil prosjektgruppa ha ei brei kontaktflate med heile HVL. I desse dialogane 

forventar vi å få samla inn oversikt over løysingane som er i bruk i dag, korleis desse vert brukt og  

områder kor digitalisering kan gje meir effektiv drift og gevinstar for HVL. 

P4.3: Digitalt handlingsrom i undervisning, læring og forsking 
Delprosjektet skal arbeide for at HVL på best mogeleg måte kan utnytte og utfordre dei 

mulegheitene digitalisering i undervisning og forsking i UH-sektoren står framfor. Delprosjektet vil 

samhandle tett med Prosjekt Fagleg organisering si vurdering av samkøyring av utdanningar 
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Delprosjektet vil mellom anna arbeide med samkøyring av verktøy for nettstøtta undervisning og 

arbeidsformer, i dette verktøy for streaming av undervisning, verktøy for nettmøter, verktøy for 

videoproduksjon/opptaksrom, verktøy for samskrivingsdokument og skylagring. Delprosjektet vil 

omfattar også ein eigen delaktivitet knytt til prosjektet innføring av nytt LMS. Eit anna viktig tema for 

delprosjektet er verktøy for digital eksamen, og bruk av dette. Prosjektet skal sjå på struktur i 

satsinga, og korleis ein kan involvering av tilsette i ulike avdelingar. Prosjektet vil tidleg etablere 

dialog med ny prorektor for utdanning, for å sikre god forankring for arbeidet. 

Sluttleveransen frå prosjektet er innspel til strategiprosessen, samt ei rapport som skildrar korleis 

HVL skal arbeide med digitale verktøy for å forbetre kvaliteten i undervisning, læring og forsking. 

Korleis organisere støttefunksjonar til- og forsking knytt til digital undervisning og læring? 
Eit viktig funn i forprosjektet var behovet for støttefunksjonar knytt til digital undervisning og læring, 

både pedagogisk støtte, og IT - teknisk støtte. 

Eit utviklingstrekk har vore at høgskular og universitet etablerer einingar for utvikling av undervisning 

og læring. Ei eining for utvikling av undervisning og læring kan verte organisert etter mange ulike 

modellar, ta hand om ulike funksjonar og arbeidsoppgåver, og representere ulike typar kompetanse. 

Støttefunksjonane kan og organiserast på andre vis, og Digitaliseringsprosjektet vil spele inn korleis 

dette kan verte løyst for HVL. Digitaliseringsprosjektet forventar at pilotarbeidet vil kaste lys over kva 

behov som er dei sterkaste i HVL i fasen høgskulen går gjennom no, og kva som kan vere gode 

løysingar for HVL 

Vidare vil det at den nye høgskulen er lokalisert på fem campus, gjere at både on- og off-

campusbaserte utdanningar treng ei fornying. Denne fornyinga må vere forskingsbasert, og eit 

forskingsmiljø med aktive forskarar på dette feltet kan bidra inn i prosjekta både ved å ved å gje 

metodisk rettleiing, støtte og evaluere utviklingsarbeid. 

Leveransen frå prosjektet er innspel til OU–programmet sitt arbeid med senterstruktur, samt til 

strategiprosessen. 

Tidsramme: Hausten 2017 

 

4 Finansiering og budsjett 

4.1 Finansiering 
Prosjektet er finansiert gjennom OU – programmet, og eventuelle konkrete investeringar skal 

handsamast i styringslinja til OU - programmet. Ut over dette er ei av oppgåvene til prosjektgruppa å 

identifisere eksterne finansieringskjelder.  

4.2 Budsjett 
Den største kostnaden i denne fasen av prosjektet er tida til prosjektdeltakarane, og innleige av 

prosjektleiar. Andre kostnader knytt til prosjektet er knytt til reiser i samband med fysiske møter i 

gruppene, samt følgjeforsking om det vert etablert. 

  


