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Team

• UNIT
• Sven Petter Næss PO
• Mario Ledinscak
• Martin Skurtveit
• Sondre Søberg
• Jens Kilse Mjelva (Ny, starter 2.nov.)
• Knut Løvold TA

• Sopra Steria
• Chrisoffer Hellerud Hansen
• Tobias Bergman
• Anders Larsen



Status og 
utrulling
• Siste nytt

• 19.10 Webinar med rundt 150 deltakere
• 20.10 Første innlogging i produksjon fra OsloMet

• Klar for pilot, OsloMet, NTNU og UIS
• Resterende institusjoner, 1 kvartal 2021

• Pilot fungerer
• Avtaler på plass
• Praksissteder



Jobber med 

• Databehandleravtale og praksisavtale
• Digital løsning for avtalehåndtering, 

signering/arkiv
• Registreringsløsning for praksissted

• Opplasting til felleskoder
• Kontroll av organisasjonsnummer
• Oppslag mot Enhetsregisteret

• Småplukk fra Backlogg
• Nettsider



Veien videre

• Tjenesterådet 30.10.2020
• Digitaliseringsstyret 19.11.2020

• Tidsramme neste fase, 9 måneder
• Kostnadsramme 12,4 mill.



Planer

• Kriterier for prioritering
• Kost nytte
• Disiplinutdanningene
• Kvalitet: brukervennlighet og 

personvern
• Gjenbruk



Planer

• Områder
• Avtalehåndtering
• Disiplinutdanninger
• Vurdering
• Bachelor/Master oppgaver
• Egenevaluering



Utvalgte spørsmål webinaret

• Kan overføring av studenters persondata for tilgang til pasientadministrative 
systemer gjøres via ALP?

• Svar: Det vil ikke være noen kobling mot pasientadministrative systemer foreløpig. 
Integrasjoner mot andre systemer må vi se på senere, men da heller gjennom FS-API.

• Arbeidslivportalen skulle være en løsning for bedre kommunikasjon mellom 
praksissted, utd.inst og student. Er det en plan for implementeringen i 
praksisfeltet? Uten digital vurdering er vi usikre på om praksisfeltet vil se noe 
nytte av ALP slik den er utviklet per i dag.

• Svar: Vi har hatt mye kommunikasjon med praksisfeltet under utviklingen, og de ser 
absolutt nytten med Arbeidslivsportalen. Det er store forventninger blant mange 
praksissteder med at de får én løsning å forholde seg til. 



Utvalgte spørsmål webinaret

• Hvis man har kun har kontakt med praksislærer og ikke praksissted hvordan løses dette?
• Svar: Du må fremdeles gå gjennom praksisstedet. Enkeltperson kan, per dags dato, ikke være avtalepart. 

• Kan aktiviteter kopieres fra ett studieår til et annet?
• Svar: Nei, det er ikke laget funksjon for dette ennå. 

• Vil det vere mulig at praksisskular kan registrere namn på lærarar med mentor-
/veiledningskompetanse i ALP?

• Svar: Vi har ingen løsning for kompetanseregistrering ennå.

• Info som kan være viktig for fordeling/plassering kan være hvilke andre fag enn bestillingsfaget 
lærerene underviser i, samt trinn. Noen 1-7 studenter må f.eks på mellomtrinn. Er dette noe vi 
vil få data på gjennom svaret på bestilling før vi skal fordele?

• Svar: Dette er noe vi har sett på, men har ikke utviklet løsning for ennå. En mulighet kan være å opprette 
«mellomtrinn» som aktivitetskrav. 



Utvalgte spørsmål webinaret

• Kan studentene begrunne ønskene sine?
• Svar: Nei.

• Kan man angi antall ønsker som studentene kan velge?
• Svar: Nei, men vi ser at dette kan være nyttig.

• Blir studentene fordelt etter tidspunkt de har sendt inn sitt ønske? Førstemann til 
mølla.

• Svar: Nei. 
• Er det mulighet for å koble studenter med et bestemt fag til veileder med et bestemt 

fag? (gjelder lærerstudenter) Kommer den muligheten i ALP?
• Svar: Ikke foreløpig, men dette er diskutert for fagkompetanse. Per i dag skjer denne 

matchingen på praksisstedet, ikke den enkelte veileder. 
• Hva med studenter som har behov for særplass. Er det noe som kan søkes om via ALP?

• Svar: Nei, ikke foreløpig. Arbeidslivsportalen kan ikke ha sensitive personopplysninger. 
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