
Nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål 

Referat – IKKE GODKJENT 
 

 

Tid og sted: Tirsdag 1. oktober 2019, OsloMet – Pilestredet 46 

 

Til stede:  Siv Marit Nordhagen, OsloMet 

Linda Bø, UiA 
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  Ottar Karsten Hoem, UiT 

  Jonny Roar Sundnes, UiO 

  Geir Vangen, Unit 

 

Forfall:  Alexandra Mertens, KHiO 

Referent:  Siv Marit Nordhagen 

 

Agenda: 

1. Konstituering 

a. Valg av gruppeleder: Simon Friis Larsen ble enstemmig valgt til gruppeleder 

b. Valg av referent: Siv Marit Nordhagen 

 

2. Utarbeide forslag til mandat 

Forslag til mandat for arbeidsgruppen ble utarbeidet i møtet. Simon Friis Larsen bearbeider 

mandatet og sender det til gruppen til gjennomsyn sammen med referatet. Mandatet 

godkjennes i neste møte. 

 

3. Gruppens arbeidsform 

 Se mandatet 

 Unit oppretter Microsoft Teams for gruppen, og inviterer til Zoom-møte annenhver 

fredag kl. 12-13 frem til rapporten skal leveres (dvs. 5 møter). Første Zoom-møte 

avholdes 18.10. Fysiske møter avholdes etter behov. 

 Gruppen leverer ferdig rapport innen 15.12 d.å.. Unit sender denne ut på høring til 

sektoren (og muligens også til UHR). Unit involverer gruppen ved behov etter dette. 

 

4. Digitalisering av Europass v/Geir Vangen 

 Se vedlagte presentasjoner som Geir la frem: "Digitale vitnemål.pdf" og "DigiRec-
DataExchange.pdf" 
 

 Unit er med som Pilot for Europass Digital Credentials. Det ønskes testinstitusjoner, 
hvor man bl.a. skal teste saksgang. Geir gir oss mer informasjon. 
Gruppemedlemmene melder ifra om våre institusjoner ønsker å delta. 



 

5. Starte arbeidet med kartlegging av arbeidsoppgaver som skal løses 

 

Oppgaver Ansvarlig Utført 

Hva skal et digitalt vitnemål inneholde? 

 Utgangspunkt i UHR-malen 
https://www.uhr.no/_f/p1/id785cf8e-93d2-4243-a5bf-
0be68641755d/kort_versjon_mal_for_vitnemaal_juli_201
3_l_29487.pdf  

 Standarddata som kommer fra FS 

 Ha med fødselsnummer? 

 Forskjell på vitnemål og DS. Mulig å integrere disse i en 
digital løsning? 

 

  

Er det andre formelle krav til digitalt vitnemål?    

Signatur. Hvilke krav stilles?  
 

Jonny og Ottar 
sjekker med 
juristene på egen 
inst.   

 

Hva med fellesgrader? Spesielle utfordringer i forhold visning av 
til logo til alle institusjoner som samarbeider om graden? 
 

  

Langtidslagring. Institusjonene har ansvar for dataene? Hva om 
en institusjon avvikles? Hvem overtar da ansvaret for dataene? 
 

  

Prinsipper for sikring av data. Bør ikke være mulig å endre data i 
allerede produserte vitnemål. 

  

Kontrollfunksjon for å sikre at vi utleverer riktige data, og hva skal 
kontrollfunksjonen ev. innebære? 
 

  

Verifisering. Hvor lang varighet skal verifiseringen ha?  
 

  

Begrensninger for innlogging for vitnemålseier? Vi må ha en 
løsning for de som ikke kan logge seg på ID-porten eller har aktiv 
Feide-konto 
 

  

Kontroll av akkreditering? NOKUT må ev. få inn en løsning……   

Hva kan vi få på plass som en minimumsløsning? 
 

  

Ev. behov for kursbevis, og hva dette skal inneholde?  
 

Alle ser på det til 
neste gang 

 

Ikke-vitnemålsgivende studier (ingen gradsoppnåelse). Skal det 
lages en digital løsning for dette?  
 

  

 

https://www.uhr.no/_f/p1/id785cf8e-93d2-4243-a5bf-0be68641755d/kort_versjon_mal_for_vitnemaal_juli_2013_l_29487.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/id785cf8e-93d2-4243-a5bf-0be68641755d/kort_versjon_mal_for_vitnemaal_juli_2013_l_29487.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/id785cf8e-93d2-4243-a5bf-0be68641755d/kort_versjon_mal_for_vitnemaal_juli_2013_l_29487.pdf


Oppgave til neste møte: Alle ser på oppgavene som er listet opp over og gjør seg opp noen tanker 

om disse. Om mulig vil vi kanskje kunne kvittere ut punktene om "signatur" og "Ev. behov for 

kursbevis" neste gang. 

 

6. Videre møtevirksomhet 

Beskrevet i sak 3, "Gruppens arbeidsform", og i mandatet. 

 


