
Oppsummering FS kontaktforum 08.06-09.06.22 

Dag 1 Modernisering  
  

• Geir Vangen presenterte FS-moderniseringen og status på arbeidet, samt tenkt arbeidsflate i 
nye portalløsninger (mock up av studentportal), og arbeid med identifisering og persondata 
(ESI, ny integrasjon mot ny folkeregisterløsning) 

• Kjetil Røse Høybråten presenterte ny metode og nytt verktøy for APi-arbeid med FS-
plattformen, Gemini og GraphQL 

• Marit Vollan presenterte Sikt Servicsenteret bak kontaktpunktet kontakt@sikt.no og deres 
arbeid med onboarding av FS i deres portefølje 

• Bjørnar Holm presenterte FS-piloten med driftsovervåkning i Humio 
 
API først og at FS-plattformen er lansert, betyr både at FS har et sted, og verktøy til, å publisere nye 
APIer, men også at FS har en utfasingsmetode for APIer, i tillegg til at SQL-tilgangen skal stenges. 
 
FS-kontaktene ber om at Sikt sender ut en kartlegging over hva institusjonene bruker SQL til. FS-
kontaktene ønsker å vite når de ulike APIene kommer.  
 
FS-institusjoner med utviklerkompetanse lurer på om de kan bidra for å få fortgang i API-utviklingen. 
FS i Sikt holder på å teste ut den nye måten å jobbe med APIer nå, og må først og fremst bruke 
ressurser og kapasitet på å onboarde egne team. Når våre egne team er i gang med utviklingen, og 
kjenner metoden, kan vi begynne å tenke på å onboarde eksterne utviklere i sektoren.  
 
Med hensyn til videre API-arbeid er begrepsavklaring og dokumentasjon viktig for sektoren slik at de 
kan ta i bruk APIer. Sikt ønsker at sektoren kommuniserer sine erfaringer til Sikt, slik at vi kan avklare 
forventningene henimot sektoren. FS-kontaktene forventer at de må jobbe med å legge om 
arbeidsprosesser når det kommer nye løsninger, og at det potensielt også må jobbes med å 
standardisere regelverk på tvers.  
 
Dersom APIene skal bli billigere og raskere å bygge, så må vi standardisere og prioritere det som gir 
mest verdi til sektoren. Standardisering og det å sette rammer for hva FS skal prioritere, kommer til å 
bety at FS ikke vil levere på det alle måtte ønske seg til enhver tid.  
 
Det er viktig for sektoren at de får nok tid til å omstille seg, og endre på arbeidsprosesser, når Sikt/FS 
varsler brudd i bakoverkompabilitet: dvs at et API ikke lenger vil kunne støtte den prosessen den 
opprinnelig var satt opp for, på akkurat den måten den var satt opp.  
 
AWS (skylagring) testes på FS-data, fordi vi har nasjonale føringer på å legge infrastruktur og 
databaser i skyen (DIFI? KD?). FS kjører mot europeisk aws, det vil si at data lagres i Stockholm. FS-
kontaktene er kritiske til at personinfo fra UH-sektoren lagres utenlands, selv om dette er i regi av 
Sikt. Forsvarets høyskoler er urolige for at data lagres utenfor NATO, særlig i dagens 
sikkerhetssituasjon.  
 
Det nye opptakssystemet skal ha reglene som gjelder for alle typer opptak, herunder emneopptak, 
men det betyr ikke at studieadministratorer må gå inn i opptakssystemet for å gjøre et emneopptak. 
Med en god regelmotor – og gode grunnlagsdata, vil man potensielt kunne helautomatisere større 
deler av emneopptaket enn i dag. Tanken er uansett at studieadministrator skal jobbe fra sin portal, 
og ikke måtte logge seg inn i mange ulike løsninger for å effektuere et opptak. 
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Det dukket opp spørsmål om tidsperspektivet for vask mot Folkeregisteret. Den gamle filvasken som 
leveres via Tieto Evry tas ut av bruk 1. oktober 2022. Sikt tør ikke love at ny integrasjon er på plass til 
dette.  
 
European Student Identifier: Sikt jobber med å få til ESI med bakgrunn i UH-ID. Det vil si at planen er 
en nasjonal ID for studenter i sektoren, og at IDen ikke skal lages pr. Enkeltinstitusjon. Feide, IAM og 
FS må jobbe sammen på dette, og arbeidet fikk en stopp i fjor av juridiske grunner. Arbeidet er tatt 
opp igjen nå i vår.  
 
FS-kontaktene ber om at Sikt bruker teams til spørsmål og avklaringer så alle fs-kontakter og utvidet 
brukernettverk kan se både spørsmål og svar. 
 
Sikts Servicesenter presenterte seg. Servicesenteret har ansvaret for RT-instansen som fs-support nå 
er en del av. De har også telefonvakt, men supportsaker skal fortsatt primært sendes inn skriftlig fra 
institusjonene.  
 
FS-kontaktene uttrykte litt bekymring for at Servicesenteret skulle bli et forsinkende ledd inn mot 
brukerstøtte. Det skal ikke ta vesentlig lengre tid å sette saken videre fra Servicesenteret. De har som 
målsetting å kunne svare ut rutinemessige spørsmål og bygge kompetanse over tid. Mange av sakene 
fra sluttbrukere som før gikk til fs-sekretariat tas nå av Servicesenteret, mens fs-supportsaker tas av 
brukerstøtteteamet hos FS.  
 
Endel av FS-kontaktene har mistet et arbeidsverktøy, og oversikt over innsendte saker siden 
tilgangen til RT er annerledes hos Sikt enn den var hos UiO. Disse behovene diskuteres dag 2.  
  
FS piloterer driftsovervåkning via Humio, hvor FS varslingslogg fra alle institusjonene leses inn og 
sammenstilles fra alle basene. Dataene lagres i Trondheim. Loggingen testes og analyseres av FS 
brukerstøtten for å finne ut hvordan det kan brukes best mulig.  
 
FS Brukerstøtte kan fange opp feil tidligere, og starte feilsøking og problemløsning for å være 
proaktive, heller enn å måtte vente på at institusjoner eller sluttbrukere melder inn feil. FS ønsker å 
bruke dette for å levere en bedre tjeneste.  
 
Brukerstøtte ser også gevinster spesielt ved å potensielt kunne logge integrasjoner, utrulling av 
webapplikasjoner, og ønsker særlig å se driftslogger fra USIT. FS-kontaktene er fornøyde med 
arbeidet, og spurte om vi tenker at man behøver ny databehandleravtale pga. Dette. Vår vurdering er 
at det ikke er nødvendig pr. dags dato, men at de som behandlingsansvarlig står fritt til å kreve det.   

Referat fra Gruppediskusjoner dag 1 

Gruppediskusjon 1: Når døra stenger, hva gjør vi da?  
Livssyklushåndtering: Hva gjør vi når en applikasjon eller et API fases ut og stenges ned. Hva trenger 

vi for at stengningen skal påvirke oss minst mulig?  

API først: Hvordan skal vi klare oss uten SQL-tilgang? 

Oppsummert:  
Institusjonene trenger tid til å gjøre nødvendige tilpasning og god informasjon for å kunne forholde 

seg til endringer i systemportefølje og prosesser. FS-kontaktene ønsker å bli involvert i diskusjoner og 

kartlegginger.  



Det skal gå ganske greit å klare seg uten SQL. Sikt må forhøre seg om hva systemeiere bruker SQL til. 

Det viktigste ved slike vesentlige endringer som er skissert er at den dokumenteres og kommuniseres 

i god tid til de forskjellige målgruppene:  

• FS-kontakter og IT-avdelinger i sektoren 

• Ledere i sektoren 

• Andre leverandører i sektoren som er avhengige av relasjoner til FS  

Dersom det finnes alternative løsninger (i overgangsperiode) må disse informeres om også. FS-

kontaktene ber Sikt forholde seg til institusjonenes årshjul mht større prosesser som opptak og 

eksamensavvikling. Ønske om opplæring, slik at det settes av tid og ressurser til det i 

produktområdet. Prosesser og begreper må være standardisert, nødvendige APIer må være 

tilgjengelig, ev. Prosessene støttet i FS, for å kunne kutte SQL. Det må skilles mellom 

engangsspørringer og rutinemessige kjøringer av SQL. Det må ryddes i lokale koder, slik at vi har 

felles kodeverk. Trenger vi mer standardiserte studieforskrifter? For eksempel: opptak, ph.d. annet? 

Sikt bør ser på roller, tilgangsstyring og bruksmønstre.  

Gruppediskusjon 2: Hvordan spiser man en elefant?  
Hvilke deler av FS-klienten kan vi begynne å ta ut?  

Hypoteser V22: statistikkrapporter og brukergrupper som bare trenger lesetilgang i FS 

Hvilke forutsetninger må være oppfylt for at disse funksjonene kan tas ut av FS våren 2023? 

Har dere andre ideer til deler som kan fases ut først? 

Oppsummert: 
Stipendmodulen kan dø. Statistikk er tilgjengelig i STAR, så Sikt trenger bare å vite hva institusjonene 

bruker av statistikkrapporter og sørge for at de understøttes i datavarehuset framfor i FS-klienten. En 

problemstilling med Tableau er at det ikke alltid er oppdaterte data siden kildene oppdateres hver 

uke. Er det et behov for personinfo i statistikkrapporter? En del rapporter i FS har dubletter, uklart 

hvorfor. Kan i alle fall ta ned dublettene. Kan vit. ansatte få tilgang til rapporter i fagpersonportal? 

Admin i studieadminportal? 

Lesing i FS i ny studadm-portal? Noen som bare ser på enkelte deler av studentinfo. GDPR – ikke 
tilfredstillende å gi lesetilgang til hele databasen når de kun trenger å se litt. Kan man begrense 
tilgang til info utover egen enhet? Lav innsats-høy effekt. Lage en god visning av det som vil bli brukt. 
 
Kan betaling og utbetalinger fjernes helt (betalingsmodulen og stipendmodulen)? Hører mer hjemme 
i økonomisystem. Hvordan skal FS forholde seg til betalinger i fremtiden?  
 
Kan Fagpersonweb i sin helhet inngå i LMS-løsninger?  
 
Opplæring er viktig!  

Noterte oppfølgingstiltak hos Sikt fra dag 1:  
▪ Sende ut kartlegging over hva institusjonenes systemeiere bruker SQLer til, for å endre 

innhold i databasen.  
▪ Bør vi ha en kartlegging av hvilke APIer som skal prioriteres? Eller er dette en intern 

vurdering?  
▪ Få en vurdering fra uninett-delen av Sikt på sikkerheten i skytjenestene  
▪ Bruke FS Forum-teamset aktivt for å ta unna mindre omfattende spørsmål og avklaringer 
▪ Sende ut kartlegging til institusjonene om hvilke deler av FS som kan tas ut, og hva som skal 

til for å stenge statistikktilgangen.  



▪ Sende ut kartlegging til institusjonene om hvilke brukergrupper de har med lesetilganger, og 
se på hvilke roller som bør ha hvilke tilganger slik at nye FS-løsninger ikke får samme 
problemstilling som dagens FS-klient ved at altfor mange får tilgang til innsyn i altfor mye.  

▪ Sikt må legge ut resultater av kartlegginger og høringer fortløpende på 
fellesstudentsystem.no - finne ett sted for det på nettstedet (arkivtilgang blir for vanskelig å 
søke i) 

  

Dag 2 – Bruker- og kundemedvirkning i domener 
Karen Sikkeland gjennomgikk FS-piloten for ny samarbeidsmodell for digitalisering, og minnet om at 

FS-teamene nå jobber målstyrt etter smidige prinsipper og levere etter kontinuerlig utvikling. Sikt 

trenger å bygge domenekompetanse i utviklerteamene for å legge grunnen til et godt samarbeid 

med sektoren om løsninger. Hvem FS-brukeren er, endrer seg over tid.  

Gruppediskusjon 1: Hvilke informasjonsbehov har institusjonene ved feil og 

driftshendelser? 

Hvilke behov har vi for varsling og oppfølging når det oppstår feil? Hvilke behov har vi for varsling og 

oppføling ved driftshendelser? Hvordan kan behovene møtes fra Sikt? 

Oppsummert:  
Det er ikke stor forskjell for brukerne om den er driftshendelser/kritiske feil. Driftsmeldinger må ut så 
fort som mulig. Årsak og når ny informasjon eller løsning ventes, i alle fall et tidsestimat eller info om 
at all bets are off.  Info om at saken jobbes med, ellers bør sak oppdateres så snart som mulig og 
kontinuerlig. Dersom det finnes en work around, må det informeres om det også. Hvordan skal vi 
kunne fange opp statusoppdateringer som kommer på en sak? Ny push når det kommer ny info i en 
sak i RSS?  
 
Ønske om å kunne sortere driftsmeldinger og varsler på status. Info om kommende og planlagte 
hendelser samme sted (driftskalender?). Generelt ønske om mer funksjonalitet på 
driftsmeldingssider. Info på meldinger om berørte applikasjoner, integrasjoner, systemer, ev. 
brukergrupper, baser dersom aktuelt. Kan man ta ut driftsmeldinger rett fra RT? Tagging og 
oppdatering derfra?  
 
Samlokalisere driftmeldinger ett sted: pr dags dato fellesstudentsystem.no, sikt.no, 
arbeidslivsportalens nettside, vitnemålsportalen.no  
 
Driftsmeldinger rett i brukerflatene - for eksempel til studenter i Studentweb dersom 
delfunksjonalitet er nede. Påloggingsproblem/utkastingsproblem – vil vi helst slippe. 
 
Sikt må ha oversikt over institusjonenens årshjul for å sikre beredskap. FS-kontaktene ønsker at det 
finnes beredskap for FS etter 16:00.  
 
Kjente (ikke-kritiske) feil bør publiseres ett bestemt sted. Nå publiseres litt her og der avhengig av 
løsning (applikasjons, integrasjons eller databasespesifikke steder + ulike nettsteder – uklart hvor 
man skal gå). Ikke-kritiske feil; fint om kjente feil publiseres ett bestemt sted (nå publiseres det litt 
her og der, og varierende oppdateringsgrad). Kjente feil må oppdateres mer jevnlig enn til nå. 
 
God og lett tilgjengelig veiledning for innmelding av feil. Hvilken info trengs? Skjermbilder? Bruk av 
skjema? Egen merknad om at dette haster? Tagging av spesifikke produkter og tjenester (også 
utenfor FS, dersom for eksempel Canvas er rammet). 



 
FS-kontaktene ønsker e-post i tillegg til driftsmelding. Bør Sikt legge opp til mulighet for å abonnere 
på RSS?  

 
Dokumentasjon - problem oppstår pga. dokumentasjon ikke er oppdatert og vedlikeholdt og tilpasset 
brukerne. 

  

Gruppediskusjon 2: Hvordan bruke domenegruppene når våre team har ansvaret for å 

prioritere utvikling mot mål?  
Hvor store bør domenegruppene være? Hva slags sammensetning bør de ha?  

Hvordan bør endringsønsker meldes inn? Hvordan kan brukerbehov ellers fanges opp? Hvordan 

unngår vi byråkratiske og tidkrevende oppfølgingsmekanismer? 

Oppsummert:  
Domene er store og rommer mye. Domenegruppene kan gjerne ha folk fra flere nivå i organisasjonen 
enn i dag (fakultet ol-) folk som kan arbeidsprosessene godt, og har breddekompetanse. Gruppene er 
samstemte i at størrelsesordenen 4-8 personer er nok for en arbeidsgruppe, men at man kanskje bør 
vurdere å ha tilgjengelig en større pool med folk man kan velge eller spørre om, ulike representanter 
fra avhengig av hvilke typer aktiviteter og hvilke temaer som skal gjennomgås. Trenger vi kanskje en 
kjernegruppe med satellitter? Alle institusjoner bør få tilbud om å være med i minst én gruppe.  
 
Deltagere må først og fremst være engasjerte og endringsvillige, og ha fagkompetanse. 
Domenegruppene er ikke en opplæringsarena, men en arena for å bruke kunnskap og erfaring for å 
bidra til nye og bedre løsninger. Ha fokus på prosess og behov ikke konkret løsning. Forventet 
tidsbruk og innsats må bli gjort klart fra Sikts side. 
 
Dersom deltagere ikke kjenner hverandre fra før av, er det viktig å møte fysisk. Kan både 
utviklerteam og FS-tjenestegruppa be domenegruppene bistå med aktivitet? 
 
Hyppighet avhengig av hva som er behovet i utviklerteamene. Man trenger å vite hva de andre 
gruppene jobber med, særlig dersom noe går på tvers av domener. Klar agenda for hva som skal 
diskuteres fra gang til gang. Når trenger man bare kortere innspill (teams?) og når trenger man at 
domenegruppa trer sammen? 
 
Åpne for å teste og evaluere sammensetning og bruk, så man ikke blir så låst og faktisk kommer i 
gang.  
 
Endringsønsker bør ha en plattform hvor man både kan melde inn og diskutere behov, hvor både 
institusjoner og utviklergruppe deltar. Hva ønsker egentlig Sikt selv? Kan man skissere en prosess for 
hvordan melde inn og hvordan håndtere det som meldes inn? Skal man fortsette med skjema? 
 
Hvordan kan Sikt involvere brukere tidligst mulig for å møte brukerbehov i FS-løsningene. Bør 
brukere inn i testmiljø? Kan man ha fortløpende workshops? Hvordan kan brukere som 
studiekonsulent, studenter og vit. ansatte få innsyn i endringsønsker? Skal de få melde 
endringsønsker selv? Skal man fortsatt ha en viss terskel før endringsønsker sendes inn, beskrive 
behov og forventet verdi, ev. konsekvens hvis det ikke blir løst? 
 
Behov for korte høringer for ikke å låses seg i lange diskusjoner. 
Info ut fra sikt hvordan vi ønsker endringsønsker og domenegrupper så snart som mulig! 
Man ser verdien av en fellesløsning. Et verktøy som også kan vise hvem som liker ønsker. Åpen liste 
over endringsønsker (skjema el), viktig med oppfølging fra Sikt på denne prosessen.  



  

Gruppediskusjon 3: FS-kontaktenes og kontaktforums rolle framover  
Hvilken funksjon ser dere for dere at FS-kontaktene bør ha de neste 3-5 årene? Hva slags rolle er det? 

Har dere tanker om hva FS-kontaktforum bør være, og hvordan det bør fungere? Ideer til hvordan 

kontaktforum bør gjennomføres? Eller hva slags innhold dere vil ønske dere?  

Ingen oppsummering i plenum, men innmelding i evalueringsskjema. Ønsker om Sikt-konferanse kom 

opp, heller enn å ha et isolert brukerforum for FS i 2023, siden FS henger sammen med så mange 

andre av Sikts produkter og tjenester til sektoren. FS-kontaktene er opptatt av sammenhengen i 

systemporteføljen.  

Noterte oppfølgingstiltak hos Sikt fra dag 2: 
• Opprette domenegrupper asap 

• Lage ny prosess for endringsønsker som ivaretar en behovet institusjonene har til 

transparens, og legger til rette for brukerinvolvering.  

• Oppdatere prosess for håndtering av feil og driftshendelser, herunder avklare forhold 

mellom Sikt.no og FS-nettsteder, samt driftsovervåkning: informere sektoren om oppdatert 

prosess, all publisering og oppdatering ett sted er viktigst 

• Gjennomgå og oppdatere veiledning for innmelding av feil  

• Opprette ett sted hvor alle kjente (ikke kritiske) feil listes på fellesstudentsystem.no  

 

  
  
 


