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2 Agenda
09.00-09.30 Fika och mingel

09.30-10.45 Inledning
• Konsortiets strategi och styrning framåt. Mauritz Danielsson
• Kommande utveckling av Ladok, en ny prioriteringsgrupp tar form.  

Gunnar Råhlén
• Aktuella frågor från drift och support. Staffan Ekstedt. 
• Senaste nytt från verksamhetsstöd. Anna Åhnberg. 
• De sista produktionssättningarna. Malin Zingmark. 

10.45.11.00 Kort paus med kaffe och te.

11.00-11.30 Så arbetar teamen inom verksamhetsstöd.
Linda Strand-Lundberg, Gunnar Råhlén, Jan Winkle.

11.30-11.45 Kommande utbildningar, lär dig kortkommandon som sparar tid, så 
arbetar referensgruppen för utbildningar.Pågående arbete med att se över och 
hitta rätt i utbildningsmaterial. 
Anders Westin och Klara Nordström.

11.45-12.00 Användartester i vardagen. Anders Stenebo. 



3 Agenda
12.00-13.00 Lunch, matig sallad med bröd och mineralvatten. Kaffe 
och te

13.00-13.30 Utbildningstillfälleshantering på Linnéuniversitetet. 
Jirina Fahlen Jonsson, Linnéuniversitetet
.
13.30-14.10 Utbildning på forskarnivå. Så arbetar vi.
Cecilia Lind och Eva Ringnell, Karolinska institutet. Susanne Stenius 
och Nicole Wickman, Stockholms universitet

.14.10-14.30 Fika och mingel.

14.30-15.00 Arbetet med de studieadministrativa processerna.Ida
Francke, BTH.

15.00 Avrundning och sammanfattning. Mauritz Danielsson



4 Utredning om organisationsform
• Samverkan regleras idag via ett konsortialavtal

• Har förlängts, gäller t o m  2020-12-31

• Frågan har varit föremål för diskussion under en längre tid

• Aktivt beslut av styrelsen att fokusera på utvecklingen av 
LADOK3

• LADOK3 projektet är avslutat

• Styrelsen har fattat beslut att närmare utreda hur framtida 
samverkan kring Ladok ska bedrivas



5 Grov tidplan för utredningsarbetet
• Utredningsdirektiv fastställd av styrelsen

• Uppdrag till en ensamutredare
• 1810 Fastställande av uppdragsspecifikation
• 1810 Kontraktering av extern utredare
• 1812 Avstämning vid ordinarie styrelsemöte
• 1903 Slutrapport
• 1905 Information vid ordinarie stämma



6 Ladokkonsortiets styrdokument

Strategi

Rambeslut

Verksamhetsplan

Beslutas av stämman
Gäller i 5 år

Beslutas av stämman
Gäller i 1 år  
inriktning för kommande 3 år

Beslutas av styrelsen
Gäller i 1 år  

Remiss i februari
Beslut på stämman 23/5 2019

Beslut på stämman
23/5 2019

Beslut av styrelsen 13/12 2018



7 Nuvarande strategi

VISION FÖR LADOKKONSORTIET

Ladokkonsortiet levererar ett tillförlitligt, effektivt och användbart systemstöd till 
sina medlemmar som är självklar standard nationellt och en intressant partner 
internationellt.
Därmed tillgodoser vi studenternas behov av studierelaterad information
och möta pedagogiskt verksammas behov av utbildningsadministrativt stöd
samt ge lokal och nationell administration planerings- och beslutsunderlag.
Utvecklingen syftar till att underlätta samverkan, integration och 
informationsutbyte, nationellt och internationellt.



8 Ladok3-projektets effektmål
• en gemensam plattform som kommunicerar med alla omgivande 

informationssystem av intresse och vid behov kan dela data med 
dessa

• tillgång till Ladokuppgifter dygnet runt och tillgång till Ladokuppgifter
vid vistelse utanför Sverige

• smidig och säker identitetshantering
• hög kostnadseffektivitet för såväl systemutveckling som 

systemunderhåll
• ett systemstöd som ger möjlighet till rationalisering och lägre totala 

systemkostnader;
• hög tillförlitlighet i applikation och data samt hög IT-säkerhet
• ett flexibelt systemstöd som byggs i teknik med lång återstående 

livslängd
• ett systemstöd som upplevs som användbart, lättarbetat, tilltalande 

och hjälpsamt och som möjliggör minimerad pappershantering.



9 Strategiarbetet
• Input från SA-chefsmöte och IT-chefsmöte vt 2018

• Strategidag 6 november 2018. Sa-chefer, IT-chefer, 
Planeringschefer och studenter var inbjudna.

• Sammanställning

• Dialog SA-chefsmöte 28 november

• Styrelsen bearbetar

• Remiss i början av 2019

• Styrelsen lägger fram ett förslag till stämman i maj 2019



10 Strategiarbetet 
• På sikt vill lärosätena ha en gemensam 

utbildningsdatabas i Ladok

• Önskemål om mer driftövervakning och support

• Ladok ska föra över data till bevarandesystem

• Digitalisering av främst resultatrapportering och 
examensprocessen

• Utforska nya tekniker



11 Verksamhetsplan 2019
• En nyttoanalys för att visa om en gemensam utbildningsdatabas 

är lönsam eller inte. 

• Det finns behov av förbättringar i studentgränssnittet som inte är 
kartlagda. 

• Användarna har många klick i systemet

• Användarna önskar funktionalitet för att masshantera information

• Lärosätena behöver förstå vad konsortiet planerar framåt i 
utvecklingen av systemet. 

• Det finns önskemål om utökade tider för support och 
driftövervakning av produktionsmiljön. 
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