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Når vi snakker om FS, hva mener vi?

FS er ikke bare FS-klienten, men produktet FS.

FS er samlebegrepet for systemer og 
forretningslogikk under Felles Studentsystem. 

Det dekker de til enhver tid eksisterende databaser, 
integrasjoner og APIer, samt applikasjoner og 
brukerflater som er under utvikling og drift.



FS Modernisering
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FS-modernisering: hva gjør vi egentlig, og hva er status så langt? 

Geir Vangen (20 min+10 min spørsmål)



Hva er FS 
modernisering?
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Målbildet og visjonene kjenner dere:

• Innovativ
• Brukersentrert
• Standardisert
• Tilpasningsdyktig
• Transparent

Men hva betyr det egentlig å bevege seg mot 
målbildet og visjonene
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FS Modernisering – 5 overordnede mål

• All data er tilgjengelig gjennom 
APIer

• Enkelt å integrere med FS, noe 
som fremmer dataflyt og 
innovasjon

Innovativ
• Brukersentrerte grensesnitt
• Tilpasset de ulike 

kjernebrukergruppene Student, 
Fagperson, Studieadministrator og 
Utvikler. 

Brukersentrert
• FS forretningslogikk skal 

standardiseres 
• Gir økt sikkerhet og effektivisering 

samtidig som det muliggjør 
automatisering og selvbetjening

Standardisert

• FS tilpasser seg løpende til de 
behov som sektoren må dekke

• Kontinuerlig dialog om behov
• Kontinuerlig produktutvikling

Tilpasningsdyktig Transparent
• Endringer kommuniseres 

kontinuerlig
• Sektoren involveres løpende i valg 

og prioriteringer
• Gir forutsigbarhet i 

livsløpshåndteringen av FS 
funksjonalitet
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Bakgrunn for moderniseringen

Gartnerrapporten: "FS er i en arkitekturmessig livssyklus et sted 
mellom topp og begynnelse av foreldelse derfor er tidspunktet 
riktig for modernisering."

Fra prosjekt til kontinuerlig utvikling



Hva ønsker vi å oppnå?
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• Kontroll på moderniseringen og kontinuerlig utvikling av FS slik at vi 
realiserer de verdier og behov som til rådende tid har høyest prioritet

• Løpende kvalitetsforbedring og synliggjøring av pågående arbeid
• Forutsigbarhet OG tilpasningsdyktighet
• Helhetlig prosess fra idé / behov til realisering og læring



• Tilrettelegging og kartlegging for 
endring

• Begrenset med ny funksjonalitet

• Eksisterende applikasjoner 
driftes, men videreutvikles ikke

Første fase - Infrastruktur

• Realisering av APIer etter API-først-
prinsippet.

• Prosesskartlegging.
• Ny struktur for FS som plattform.
• Fokus på APIer i henhold til 

de prosesser som FS skal 
støtte inklusive 
standardisering og automatisering.

• Grunnlaget for den største delen 
av realiseringen av 
nye brukergrensesnitt

• Bygge portaler

Andre fase - APIer

• Glidende overgang til «ny normal»
• Den tilstand FS skal befinne seg i 

fremover der forvaltning, nyutvikling 
og forbedringer skjer løpende 
tett sammenkoblet.

• Se nærmere på realisering av åpen 
kildekode i større skala.

Siste fase - Morgendagens FS

FS-moderniseringen i faser: vi er i første fase

Merk at vi i tillegg til å jobbe med infrastruktur og arbeidsmetode for 

moderniseringen, også jobber med å finne vår plass i Sikt og i ny 

samarbeidsmodell med sektoren.
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Hva betyr dette for dere?

• FS-klienten vil gradvis erstattes av et nytt brukergrensesnitt

• Deler av dagens funksjonalitet i FS-klienten vil også erstattes av automatisering og andre 
prosesser i andre systemer eller fases ut

• Nye brukerflater istedenfor dagens applikasjoner

• All adgang til FS data i databasen vil gå via APIer (erstatter SQL-tilganger, filintegrasjoner)

• Dagens APIer vil også erstattes av nye APIer etter den nye modellen

• Ny arbeidsmetode Kontinuerlig utvikling, krever ny samarbeidsmodell
• Innmelding av endringsønsker
• Håndtering av feil og driftsmeldinger
• FS-kontaktens rolle i ny FS-hverdag

Moderniseringen av FS påvirker alle delene av FS i en eller annen forstand
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Automatisere eller saksbehandle?

• Standardisering av prosesser og regelverk

• Forholdet til opptak
• Felles arkitektur

• Felles prinsipp om API først

• Emneopptak og andre lokale opptak inngår i ny 
opptaksløsning

• Forholdet til UH-SAK og Service Now

• Diskusjon om hva som krever manuell oppfølging av 
saksbehandler og hva som kan automatiseres, løses i 
fagsystem

• FS delta i kartlegginger i regi av UH-SAK
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Best effekt oppnås ved å 
samarbeide om hvordan 
de optimale prosessene ser ut.

Portal for bruker

Institusjonene kartlegger 
og effektiviserer 

prosesser for 
saksbehandling

UH Sak prosjektet: lager komponenter 
for Saksbehandling & arkivering

FS kartlegger og effektiviserer prosesser 
innenfor fagsystemet FS (standardisering & 

automatisering)

Sammenkobling 
av brukeropplevelser –
koordinering av teknologiske krav



Hva har vi gjort så langt?
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Mål for 2022 - første fase - «infrastruktur»

Etablere team, samarbeid med sektoren, 
samarbeid i Sikt

Bygge arkitektur, utviklingsplattform

Få kontroll på eksisterende portefølje, 
metodikk for prioritering av oppgaver, 
modernisering kontra lappe på eksisterende

Prosesskartlegging, tjenestedesign
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Hva har vi gjort? 

• Jobbet med å sette og forankre rammene 
for moderniseringen; samarbeidsmodell og 
kontinuerlig utvikling

• Vedtatt Målstyring FS

• Opprettet FS tjenestegruppe, begynt å se på 
domenegrupper

• Etablert verdistrømteam og støtteteam

• Rekruttering og nyansettelser

• Opprettet teams FS forum

• Begynt på ny rutine for feilhåndtering

• Jobber med forbedring 
av kommunikasjon og kommunikasjonskanaler

• Nytt API er produksjonssatt (Gemini)

• Releasemodell og livssyklusmodell for 
APIer er publisert

• Begynt å bygge arkitektur, 
utviklingsplattform (FS-plattformen)

• Moc ups på brukerportaler

• Vurdere eksisterende portefølje, 
metodikk for prioritering av oppgaver, 
modernisering kontra lappe 
på eksisterende

• Prosesskartlegging, tjenestedesign –
beredt grunnen. Ser på ulike verktøy.

Modernisering i det skjulte: rammebetingelser, løsningsarkitektur, veikartmål, veikart 2022
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Hva har teamene jobbet med i 2022 hittil?

Studiegjennomføring

• FS-plattform og Gemini

• Studentweb: Politiattester og campus på undervisning

• Forbedret sikkerheten til eksisterende løsninger

• Økt fokus på testing, overvåkning og rutiner for produksjonssetting av 
eksisterende løsninger

Studentoppfølging

Jobbe mot avslutning av ALP som prosjekt:

• Ferdigstille avtalefunksjonalitet

• Vurderingsløsning for praksis

Resultater og kvalifikasjoner

• Mye sikkerhetsforbedringer eksisterende løsninger

• Dataporten i Vitnemålsportalen

• Vurdering av ny datamodell for vurderingsprotokoll/resultater

• Planlegging av «abonnementsløsning» for resultater for 
resultatutveksling

• Utforske ny plattform i AWS, første testapplikasjon i produksjon.

• Leder samarbeidet for å utvide ELMO med godkjenninger (Nokut)

• Leder samarbeidet for å forbedre sikkerheten til EMREX
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Hva har teamene jobbet med i 2022 hittil?

Arkitektene

• Overordnet arkitektur for FS

• API-teknologi

• Arkitektur/teknikk for portaler

• Omgjøring digital postkasse

• Folkeregister

• Modeller digitale resultater

• Nytt kjøretidsmiljø, testing Platon. Teknisk samarbeid UH-Sak

Annet

• Interne arbeidsrutiner, driftsrutiner, driftsovervåkning

• Avtalehåndering, kommunikasjons- og informasjonsrutiner, andre 
fellesoppgaver i Sikt

Studieplanlegging

• Kompetanseoverføring og støtte til andre team 
på database, opptaksfunksjoner og klient

• Forbedringer og rettinger i EpN, FS-klient og 
Fagpersonweb

• Automatisere xml-generering av alle 
infoelementer

• Forberede oppstart av utvikling på Gemini

• Samarbeid med Lånekassen om ny 
støtteordning på korte utdanninger (blir 
virksom H24)

• Forbedringer og nyutvikling på eksisterende 
integrasjoner: P360-klage, økonomi-
hovedbokføring UiO, FS-interne webservicer

• Bistand til opptak og brukerstøtte FS-klient



Målstyrt kontinuerlig 
utvikling – hva så?
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!

You are here



Ny arbeidsmodell – kontinuerlig utvikling etter mål

• Sett av praksiser som underbygger samarbeid og 
kommunikasjon mellom utvikling, drift og testing med 
automatiserte prosesser for levering av programvare og 
infrastrukturendringer i produksjon

• I kontinuerlig produktutvikling skjer forbedringer og 
nyutvikling sammen, og ofte også i forbindelse med 
vedlikehold.

• Utviklingen kobles også sammen med drift og kontinuerlige 
leveranser slik at nye og forbedrede løsninger gjøres 
tilgjengelige løpende
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Påvirker

❑ samhandlingsmodell for digitalisering (styringsmekanismer)

❑ hvilke behov våre team har for å samhandle med 

domeneeksperter og brukere (Mer i morra)
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Målstyringen er vårt navigasjonssystem

Vi enes om visjon på overordnet nivå – horisont 5 år+

Koblet til visjonen ligger der 

verdiene det er ønskelig å 

realisere

Retningen til visjonen må brytes ned – konkretiseres 3 – 5 år

Fra retning til veikart – 1 år

Veikartet beskriver mål for det inneværende året

Dette er visjonære mål som 

før oss i riktig retning og 

bygger opp under visjonen –

disse revurderes og justeres 

jevnlig 

Konkretisering av de 

visjonære målene til mer 

«oppgavelignende» mål

Sammen med målene må vi 

også beskrive hvordan vi måler 

at vi realiserer de mål som 

veikartet beskriver


