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Tilrettelegging av 
studiehverdagen
• Prosjektet skal levere en brukervennlig digital søknadsprosess 

med god kommunikasjon og informasjon til studentene



Målgruppe
• Alle studenter med dokumenterte behov fra lege eller annen 

sakkyndig

• Toppidrettsutøvere (basert på avtale mellom OsloMet og 
Olympiatoppen) 



Bakgrunn for prosjektet

• Mange kontaktpunkter på OsloMet

• Stor risiko for at studenter får feil informasjon

• Risiko for at henvendelser avvises og ikke realitetsbehandles

• Personopplysninger beskyttes for dårlig

• Økende antall klager til Studentombudet vedrørende ovenstående



Hvordan?

• Felles digitalt skjema for OsloMet

• Oppfyller kravene til universell utforming og GDPR

• Informerer om saksbehandlingstid

• Gir veiledningssamtale ved behov

• Gir vurdering og begrunnelse av vedtak iht regelverk

• Gir svar i Digipost

• Opplyser om klageadgang



Gevinster ved å bruke digitale skjemaer og Public 360

Standardisert 
søknad

Entydig 
informasjon

Ivaretar 
personvern

Transparens
Synliggjøring 

og 
arbeidsdeling



Hva har vi gjort?

Innsiktsfasen

Erfaringsinnhenting
Kartlagt arbeidsflyt

Kartlagt ønsket 
arbeidsflyt

Laget nettskjema
Gjennomgang av 

nettsider om 
tilrettelegging

Testing og 
justering

Testet skjema på 
studenter i 

målgruppen
Gjennomført 

workshoper med 
saksbehandlere på 

fakultetene

Produksjonsfase
Bestemme routing og 

arbeidsflyt i P360
Forenkle rutiner i 

samarbeid med SDI
Ferdigstille nettsider

Oversette skjemaer til 
nynorsk og engelsk

Informasjonsrunde på 
fakulteter og enheter
Utvikle ressurser/tips 

for vurdering av  
tilretteleggingssaker 

(Tilretteleggingsforum)

Implementering 
og drift



Nettskjema en midlertidig løsning!



Eksempler på søknader om tilrettelegging

Tilpasset studieplan Tilrettelegging av 
undervisning Søknad om utsatte frister

Søknad om alternativ 
eksamensform/tilrettelegging 

av muntlig eksamen
Mentor



Eksempler på henvendelser om tilrettelegging

Fysisk
tilrettelegging

Hjelp til å få 
innpass i en gruppe

Fleksibelt oppmøte 
på grunn av 
medisinsk 

behandling

HC-parkering Eget arbeidsrom



Routing og mottak 

• Avdeling UTD

• Mottaker av søknad, laster opp i Public360
• Fordeler saker som skal til fakultetene

• Søknader om tilrettelegging av eksamen har eget 
skjema/rutiner og håndteres sentralt



Avdeling for 
utdanning

Mottar /registrerer og 
fordeler 

tilretteleggingssøknader

Leverer innhold til 
nettsidene om 
tilrettelegging

Juridisk bistand i 
kompliserte saker

Leder og drifter 
tilretteleggingsforum

Kontaktledd til 
eksterne 

støttetjenester

Administrerer NAVs 
mentorordning 

Bistår utdanningene i 
tilretteleggingssaker 

hvis ønskelig



Fakultetene

Veileder 
studenter om 

tilrettelegging av 
studiesituasjonen

Behandler 
søknadene om 
tilrettelegging 

som enkeltvedtak



Framdriftsplan

Ja

Innsiktsfase

Produksjon

Testing og justering

Implementering og drift

Januar/Februar 21 Mars/April 21 Mai/Juni 21 Juli/August 21



Nettskjema Entydig 
søknadsprosess

Sikrer universell 
utforming/GDPR

Felles skjema 
for alle med 

spesielle behov

Effektivt/ 
strømlinjeformet

Lik praksis i 
håndteringen av 

tilretteleggings-
saker

Myndiggjøring 
av studentene



Utfordringer

• Digitale skjemaer genererer ofte 
flere saker

• Fare for byråkratisering

• Tilrettelegging er noen ganger 
skreddersøm og vanskelig å 
standardisere

• Relativt få saker og mange involvert 
for sjeldent



Noen dilemmaer

Generelt regelverk 
versus klare 

retningslinjer

Faglige krav vs. 
formalisme

Uklare 
forventninger til  

utdanningssektoren 
fra KD



Ansvarsfordeling/uklare retningslinjer – noen 
eksempler

Mobilitetsstøtte

Tolking ved 
studentutveksling

Teksting av 
supplerende 

læremidler som 
for eksempel. 

videoer



Profesjonell håndtering av saker er mer enn digitale 
selvbetjeningsløsninger.

• forutsetter veilederkompetanse, saksbehandlerkompetanse, faglig 
innsikt og samarbeid med den enkelte student.



Refleksjon

Hvilken følelse tror du studenten 
sitter igjen med etter en samtale med 
deg?



Læring er en prosess

Studenter modnes i ulike faser.



Suksesskriterier for god tilrettelegging

Studentens skal bli lyttet til
Studenten skal kunne få lov til å medvirke

Individuell tilrettelegging skal vurderes i lys av
• funksjonsnedsettelsen 
• Faglige krav som stilles i det enkelte emne
• Hva som er praktisk mulig og rimelig
• At tiltaket bidrar til å bygge ned barrierer



Takk for meg 

Endre bunntekst via menyen Sett inn -> Topptekst/bunntekst



Spørsmål
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