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Nord universitet ønsker en integrasjon fra FS til Kunnskaps CIM for levering av person og studiedata. 
KD har en rammeavtale på styringssystem for sikkerhet og beredskap. Nord universitet er en aktiv og 
avansert bruker av dette systemet og vi ser at det er mange i sektoren som benytter seg av dette. Vi 
har kjøpt en modul som gir mulighet for å hente ut informasjon om studenter og ansatte som er på 
utveksling eller reise og sende melding til disse på en enkel måte via epost eller SMS. Vi registrerer at 
det er flere i sektoren som ønsker en slik funksjonalitet. I den forbindelse ser vi det som lite 
hensiktsmessig at hver institusjon skal forsøke å lagre egne integrasjoner. UiB har laget sin egen 
integrasjon som de gjerne deler med flere. Ulempen med denne løsningen er at det krever direkte 
tilgang inn mot FS og at hver enkelt institusjon må drive med utvikling og vedlikehold. UIB har sagt 
seg villig til å dele denne koden. 
 
 Se under for nærmere informasjon om bakgrunn og teknisk beskrivelse av det vi ønsker.  
 
Vi ønsker en tilbakemelding på om dette er mulig og veien videre. 
 
Bakgrunn: 
Fra KD: «KD  har inngått rammeavtale om kjøp og vedlikehold av styringssystem for sikkerhet og 
beredskap (CIM). Målsettingen med innføring av CIM i kunnskapssektoren er å sikre effektiv 
informasjonshåndtering, loggføring og rapportering mellom virksomhetene og KD, og mellom ulike 
virksomheter ved kriser og katastrofer. Dette omfatter også dokumentasjon av aktivitet knyttet til 
beredskapssituasjoner internt i virksomhetene.» 
 
CIM er blitt et sektorovergripende verktøy for krisehåndtering. Det er i den sammenheng utviklet et 
tett beredskapssamarbeid innad i sektoren og det gjennomføres jevnlig samlinger hvor beredskap og 
bruk av CIM som krisestøtteverktøy er tema. Nord universitet er ledende i sektoren i forhold til 
beredskap og i bruk av CIM. Vi blir ofte brukt som preferanse i forhold til hvordan bruke CIM som 
krisestøtteverktøy. 
 
Informasjon til ansatte og studenter er en vesentlig del av krisehåndtering. De som rammes eller blir 
berørt av en hendelse/krise vil ha stort behov for informasjon. En sentral oppgave for 
beredskapsledelsen er derfor å formidle informasjon til studenter og ansatte som er involvert eller 
berørt av hendelsen. I den sammenheng er det viktig å ha et verktøy som på effektiv måte kan 
sende informasjon.  
 
CIM har nødvendig funksjonalitet til å kunne sende målrettet informasjon. For å nyttiggjøre denne 
funksjonaliteten har man gjennom «FS integrasjon» mulighet til å importere nødvendig 
studentinformasjon inn i CIM. Den funksjonaliteten er ikke ferdig utviklet fra sektoren sin side og det 
er avgjørende at FS bistår med tilrettelegging for integrasjon. 
 
FS-integrasjon vil bidra til at vi får oversikt over studenter som er på studieopphold i utlandet, er på 
tokt, feltkurs eller annen aktivitet som kan innebære særlig risiko. Dette er viktig informasjon å ha 
lett tilgjengelig om en hendelse skulle oppstå. 



 
Fra et beredskaps og krisehåndteringsperspektiv er det nødvendig å få FS-integrasjon på plass så 
raskt som mulig, dette er noe hele sektoren vil ha nytte av.  
 
Informasjon vi ønsker importert er: 

• For- og etternavn 
• Telefon 
• Fakultet 
• Studiested (land og sted) 
• Partiplassering 
• Epostadresse 
• (Pårørendeinformasjon) 

 
 
 


