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INNLEDNING
Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens 
(UiB) strategi 2016–2022 «Hav, liv, samfunn».

Digitaliseringsstrategien beskriver hvordan Universitetet i Bergen skal utnytte de mu-
lighetene digitalisering gir for å nå våre mål og hvordan vi kan utnytte de strukturelle 
endringene digitalisering medfører. 

Digitalisering omfatter mer enn digitale verktøy, digital lagring og digital bearbeiding av 
data og informasjon. Digitalisering endrer arbeidsprosesser, organisering og samhand-
ling internt og eksternt. Digitalisering endrer vår kultur og måten vi utøver vår virksom-
het på. 

Digitaliseringen former universitetets aktivitet på tvers av virksomhetsområdene utdan-
ning, forskning, formidling, innovasjon og administrasjon. Digitaliseringsstrategien er 
derfor delt inn i fem grunnleggende strategier.

1. En gjennomgående digitalisert infrastruktur

2. Brukerorienterte digitale tjenester

3. Det digitalt inviterende universitet

4. Det administrativt selvbetjente universitet

5. En kultur for endrings- og gjennomføringsevne



UiB I ET DIGITAL ISERT 
SAMFUNN



DIGTALISERINGSSTRATEGI 2016–2022 
UNIVERSITETET I BERGEN 5

UiBs strategiske visjon «kunnskap som former samfunnet» peker på kunnskap som kjer-
nen i universitetets virksomhet. Verktøy, metoder og kunnskap for å utvikle og formidle 
forskningsbasert viten er derfor viktig for universitetet. Digitalisering og moderne kom-
munikasjonsteknologi endrer verktøyene og metodene. Gjennom bruk kan dette gi ny 
kunnskap, ny forståelse, ny læring og innovasjon. 

En sammenkoblet digitalisert verden har åpnet for samhandling på tvers av geografi og 
institusjonelle grenser. Våre studenter og ansatte er knyttet sammen på nye måter både 
internt og eksternt. Vi deltar i globale og lokale nettverk. Mye av denne sammenkoblin-
gen skjer på måter og med verktøy som UiB ikke eier eller styrer. Det etableres nye kul-
turelle, organisatoriske, teknologiske og forretningsmessige plattformer og økosystemer 
der studenter, ansatte og universitetet deltar. Dette skaper både muligheter og utfor-
dringer. Universitetet må utnytte og legge til rette for slik deltakelse, og øke sin evne til å 
kunne utnytte slike til beste for universitetets virksomhet.

Digitalisering innebærer akkumulering av store mengder forskningsdata og andre data. 
Håndtering, bearbeiding og tilgjengeliggjøring av slike må bygge på prinsippet om 
åpen tilgang innen etisk forsvarlige rammer. Åpen tilgang til forskningsresultater skal 
ligge til grunn.  

Digitalisering gir muligheter for innsamling, lagring og bearbeiding av store mengder 
detaljert informasjon, også om enkeltpersoner. Vi håndterer sensitiv informasjon i svært 
mange sammenhenger. Informasjon som i utgangspunktet ikke er sensitiv kan lett bli 
det gjennom nye verktøy og sammenkobling med annen informasjon.  UiB må sørge for 
at all digitalisering og bruk av informasjonsteknologi skjer på en etisk og juridisk forsvar-
lig måte som ivaretar personvern på en god måte.

Den teknologiske og politiske utviklingen har ført til økende overvåkning av aktiviteter 
i digitale fora. UiB må motarbeide at elektronisk overvåkning eller frykt for overvåking 
hemmer den akademiske virksomheten eller begrenser den akademiske friheten.

Nye digitale plattformer må etableres med utgangspunkt i etablerte standarder og på 
måter som legger til rette for samarbeid.



OVERORDNEDE MÅL 
FOR DIGITALISERING 
VED UiB
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Digitaliseringen av Universitetet i Bergen skal bidra til at UiB når sine strategiske mål.  
Digitalisering skal legge til rette for fremragende forskning og fremragende forsknings-
basert utdanning. UiB skal være ledende på digitalisering av utdanningen. Digitaliserin-
gen skal bidra til kvalitet, til bedre ressursutnyttelse og skal gi UiB et konkurransefortrinn.

Gjennom forenkling, tilgjengeliggjøring, gjenbruk og sammenkobling av data og tjenes-
ter skal digitalisering legge til rette for økt fokus på kjernevirksomheten til universitetet. 

Mange av universitetets studenter og ansatte har i dag god generell kompetanse knyt-
tet til bruk av informasjonsteknologi som et verktøy for å utføre sine daglige gjøremål. 
Samtidig endrer digitalisering samfunnet vesentlig. Dette krever at universitetsansatte 
og studenter til enhver tid har den digitale kompetansen som trengs for å utnytte og 
videreutvikle digitale tjenester. Det er viktig å framdyrke forskningsbasert kunnskap og 
å stimulere de ansattes og studentenes refleksjon og forståelse rundt disse forholdene.

For å kunne lykkes med digitalisering er det også behov for å styrke kunnskapsgrunnla-
get på området. Forskningsbasert kunnskap innen digitalisering og i krysningspunktet 
mellom digitalisering, virksomhet, samfunn, kultur og økonomi er nødvendig. Universite-
tet må bidra med slik kunnskap.

Universitets- og høyskolesektoren i Norge er i endring. Nye nasjonale føringer vil kunne 
gi rammer for digitaliseringsarbeidet ved UiB. UiBs strategiske veivalg for digitalisering 
må kunne tåle organisatoriske endringer og endrede rammevilkår. 



FEM STRATEGIER FOR 
DIGITALISERING
Gjennom implementering av fem gjennomgående strategier for digitalisering 
skal UiB utnytte digitalisering for å nå våre mål på en god måte.

GJENNOMGÅENDE  
DIGITALISERT  

INFRASTRUKTUR

BRUKERORIENTERTE 
DIGITALE TJENESTER

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DET DIGITALT 
INVITERENDE  
UNIVERSITET

DET ADMINISTRA-
TIVT SELVBETJENTE  

UNIVERSITET

ENDRINGS-  
OG GJENNOM-
FØRINGSEVNE

1 2 3 4 5 
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1 EN GJENNOMGÅENDE DIGITALISERT INFRASTRUKTUR

Vitenskapelig utstyr, forsknings- og utdanningsfasiliteter, bibliotek og samlinger samt øvrig infrastruktur må 
utformes og tilrettelegge for digitalisering. Den må støtte digital innsamling, lagring, bearbeiding og for-
midling av data og informasjon samt digital drift og forvaltning. Infrastrukturen må knyttes sammen slik at 
data, beregninger, styring og anvendelser kan gjøres i sammenhengende kjeder. Våre ansatte og studenter 
må ha tilgang på digitale tjenester i alle sammenhenger. Vår infrastruktur må kunne knyttes sammen ek-
sternt der det er trygt og formålstjenlig. 

Det er et gjennomgående trekk at forskning og utdanning i stadig større grad arbeider med store data-
mengder. Infrastrukturen til UiB må kunne tilrettelegge for og håndtere denne utviklingen.

• Bygge sammenhengende verdikjeder fra data-
innsamling, via lagring, tilgjengeliggjøring og 
prosessering til publisering og etterprøving.

• Tilby studenter, ansatte og gjester god tilgang til 
digitale tjenester på hele universitetsområdet og 
i våre klynger, og på alle relevante digitale flater 
og plattformer

• Videreutvikle digitale læringsarenaer og under-
visningsrom for effektiv læring og samhandling.

• Innføre standarder og rutiner som sikrer god og 
riktig håndtering av alle forskningsdata ved UiB.

• Etablere og forvalte normer, regler og praksis for 
informasjonssikkerhet som ivaretar våre etiske 
og juridiske forpliktelser på en hensiktsmessig 
måte.  

• Benytte og bidra til utvikling av skyteknologi og 
skytjenester med en blanding av interne, sektor-
vise og offentlige tjenester.

DETTE SKAL VI OPPNÅ GJENNOM Å
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2 BRUKERORIENTERTE DIGITALE TJENESTER

UiB ønsker å bruke digitalisering som et virkemiddel til å oppfylle våre strategiske mål for forskning, utdan-
ning og formidling. De digitale tjenestene og løsningene skal være ledende, men for at vi skal lykkes må de 
brukes. Det fordrer en grunnleggende brukerorientering i prioritering, utforming og utrulling.

Studenter og ansatte lever i en digitalisert hverdag og forventer at utdanningsløpet, arbeidsplassen og uni-
versitetets øvrige virksomhet er tilrettelagt for denne hverdagen. Digitale tjenester skal så langt det lar seg 
gjøre være selvforklarende ut fra de behov de skal dekke. Ved universitetet skal underviserne og studen-
tene få et læringsmiljø som fremmer forskningsinnsikt, samhandling og læringsutbytte, og som gir dem 
kunnskapen og kompetansen som skal til for å takle en digital arbeidshverdag.

• Ta utgangspunkt i behov, brukervennlighet og 
brukeropplevelser i realisering av digitale tjenester.

• Videreføre og forsterke UiBs satsing på nye og 
innovative digitale lærings-, vurderings- og for-
midlingsformer, og utnytte klyngene og omgi-
velsene våre i dette arbeidet.

• Forsterke UiBs praktiske kompetanse innen 
bruker vennlighet og brukeropplevelser.

• Sikre universell utforming av digitale tjenester 
slik at de kan forstås og brukes av alle

• Legge til rette for at studenter og ansatte får ut-
viklet sin digitale kompetanse og modenhet.

DETTE SKAL VI OPPNÅ GJENNOM Å

• Bruke, utvikle og utnytte digitale, organisatoriske 
og kulturelle plattformer for samarbeid mellom 
aktørene i klyngene, og tilrettelegge for deling 
av kunnskap og infrastruktur med disse og an-
dre. 

• Tilrettelegge for å dele tjenester i sektoren, og 
ta et nasjonalt ansvar for digitale tjenester eller 
ressurser der det er ønskelig for å understøtte 
forskning og utdanning.

• Dele våre data og samlinger med samarbeids-
partnere og omverdenen gjennom åpne data, 
arkiver for forsknings- og observasjonsdata.

• Bruke digitale tjenester og eksterne økosystemer 
for å knytte studentene sterkere til oss og for å 
dekke deres behov fra de søker på utdanning, 
mens de gjennomfører studier og videre for  
etter- og videreutdanning.

DETTE SKAL VI OPPNÅ GJENNOM Å

3 DET DIGITALT INVITERENDE UNIVERSITET

UiBs visjon «kunnskap som former samfunnet» viser at vi ønsker å være åpen og relevant for våre omgivel-
ser. UiB skal bruke digitalisering som et sentralt virkemiddel for å tilrettelegge for forskningssamarbeid, et 
globalt utdanningsengasjement og samarbeid, og åpne oss mot samfunnet rundt oss. Digitalisering skal 
bidra til samarbeid og deling både lokalt, nasjonalt og globalt. Gjennom digitale kanaler og økosystemer 
kan vi knytte kommende, eksisterende og tidligere studenter tettere til universitetet. 
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• Ha selvbetjening og automatisering som en 
gjennomgående målsetning for administrative 
systemer og tjenester ved UiB. Alle administrati-
ve prosesser skal være papirfrie innen 2020.

• Gjenbruke kjent informasjon så vi ikke spør bru-
kerne flere ganger om det samme, og sikrer kon-
sistent informasjon i alle systemer.

• Digitalisere prosesser på en måte som gir verdi 
for UiB og bidrar til å realisere våre strategiske 
mål.

• Bygge på de offentlige arkitekturprinsippene og 
aktivt støtte sektorens implementering av disse. 
Etablere en integrert og sammenhengende sys-
tem- og virksomhetsarkitektur for våre adminis-
trative systemer.

DETTE SKAL VI OPPNÅ GJENNOM Å

• Utvikle UiBs endringskapasitet og gjennomfø-
ringsevne.

• Styrke digital kompetanse for de ansatte, og 
bygge endringsledelse på tvers av organisasjo-
nen. 

• Etablere en felles modell, metodikk og tilnærming 
for endrings-, organisasjon- og IT-prosjekter. 

• Gjennomføre smidige og behovsbaserte 
utviklingsprosesser, med vekt på gevinstrealise-
ring.

• Tilpasse prosjektenes størrelse slik at man kan 
redusere tiden det tar å utvikle nye tjenester og 
samtidig redusere risiko.

DETTE SKAL VI OPPNÅ GJENNOM Å

4 DET ADMINISTRATIVT SELVBETJENTE UNIVERSITET

Nye administrative tjenester skal være brukervennlige og utformet slik at de er tilgjengelig for alle der de 
har bruk for dem. Prosesser skal i størst mulig grad automatiseres og eksisterende informasjon skal gjenb-
rukes. Selvbetjening i administrative prosesser og tjenester skal så langt det er mulig og forsvarlig etterstre-
bes. Potensiale for realisering av kvantitative og kvalitative gevinster skal legges til grunn i prioriteringen.

UiB vil videreføre samarbeidet med de andre breddeuniversitetene om anskaffelser av administrative 
støtte systemer. Det er et mål å ha mest mulig like prosesser på tvers av universitetene, slik at man kan opp-
nå økt effektivitet og samarbeid. UiB vil også være en aktiv pådriver for digitalisering og effektivisering av 
administrative prosesser i nasjonale fellessystemer.

5 EN KULTUR FOR ENDRINGS- OG GJENNOMFØRINGSEVNE

Kvalitative og kvantitative gevinster av digitalisering innebærer endring. Nye digitale verktøy, systemer og 
tjenester medfører endring i arbeidsmetoder, prosesser, kultur og organisering. For til å lykkes med digitali-
sering må vi evne å gjennomføre slike endringer.

Studenter, ansatte og våre omgivelser forventer at nye digitale tjenester skal realiseres og kunne tas i bruk 
raskt. Forventningene om hastighet øker og tradisjonelle metoder for å realisere og innføre IT-systemer kan 
ofte komme til kort. Vi må evne å fange opp, utnytte og skalere innovativ bruk av teknologi, organisering 
og metoder på tvers av vår organisasjon. Skal UiB kunne nå sine mål innen digitalisering må vi øke vår has-
tighet og gjennomføringsevne.
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