Införande av nytt Ladoksystem
Riskbedömning vid förändringar i verksamheten
Vad består förändringen i:
Ett nytt nationellt studiedokumentationssystem (Ladok) ska införas. Nuvarande Ladok kommer att avvecklas vilket gör att alla lärosäten tvingas
in i nya Ladok.
Ladok är ett centralt nav och förser många av Mittuniversitetets sidosystem med data, som lärplattform, lokal bokningssystem,
forskningsdatabas, passagekontrollsystem, Lisa, tjänsteplaneringssystem m fl.
Migreringen mot våra sidosystem måste anpassas lokalt och medför en utvecklingskostnad för lärosätet. Förutom denna kostnad så genererar
detta även kostnad för personalresurser.
Det kommer att krävas att Mittuniversitetet är i fas med det nationella Ladok3-projektets leveranser.
Vilka berörs av förändringarna:
Alla universitetets Ladokanvändare berörs.
 Fakultetsadministratörer
 Lärare
 Övriga administratörer för studentplanering, uppföljning och myndighetsutövning
 Studenterna
IT-avdelningen berörs genom den tekniska integrationen.
Verksamhetsmässig förändring:
Införandet av nya Ladok kommer att medföra nya roller och arbetsprocesser.
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Organisatorisk förändring:
Några organisatoriska förändringar kommer inte att göras.
Arbetsmässiga förändringar:
Det nya Ladok kommer att öka graden av självbetjäning både för personal och studenter.
Testning och driftsättning centraliseras nationellt vilket gör att arbetsinsatser i samband med uppgraderingar av Ladoksystemet
kommer att upphöra.
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A: Förbättringar
Genom driftsättningen av nytt Ladoksystem uppnås följande:
- Det nya Ladok skall ge ett effektivare system till lägre kostnad
- Ledning och planering av det lokala testningsarbetet i samband med nya leveranser upphör helt
- Processen med att ge nya användare behörigheter till nya Ladok förenklas
- Ladok3 erbjuder stöd för elektronisk attestering och signering
- Ladok3 möjliggör överföring av information till andra system för elektroniskt bevarande
- Det nationella systemet kommer att samnyttja viss data, t ex personuppgifter
- Studenttjänsterna (Ladok på webb) kommer att levereras centralt vilket gör att egenutveckling av dessa tjänster kan upphöra
- Den ökade graden av självbetjäning minskar risken för personberoende

B: Risker
- Att det lokala införandeprojektet inte följer den nationella leveransplanen
- Att förberedelserna att överföra befintligt Ladokdata till nya systemet inte färdigställts
- Att integrationen med sidosystem inte färdigställts i takt med den nationella leveransplanen
- Att arbetsbelastningen ökar pga tekniska inkörningsproblem
- Att den lokala användarutbildningen inte följer den nationella leveransplanen
- Att införandet av den ökade graden av självbetjäning inte når full acceptans
- Att nya roller och arbetsprocesser inte når full acceptans
- Att lokala användare oroas inför införandet
- Att nyckelpersoner slutar/blir långvarigt sjuk
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Riskbedömning
RESULTAT AV RISKBEDÖMNING
Riskkällor och risker som kan leda till RISK FÖR OHÄLSA ELLER
OLYCKSFALL

Allvarlig
risk

Att det lokala införandeprojektet inte följer den nationella
leveransplanen
Att förberedelserna att överföra befintligt Ladokdata till nya
systemet inte färdigställts

X

Att integrationen med sidosystem inte färdigställts i takt med
den nationella leveransplanen

Att arbetsbelastningen ökar pga tekniska inkörningsproblem

HANDLINGSPLAN

Ej allvarlig risk

Åtgärder

Ansvarig

Klart när

Uppföljning/
kontroll

Att erforderliga resurser tillsätts det lokala
införandeprojektet.
Att erforderliga resurser tillsätts det lokala
införandeprojektet.

Styrgru
ppen
Styrgru
ppen

Styrgruppen

X

Att erforderliga resurser tillsätts för de lokala
integrationerna.
Att nationella projektet inte leveranser test- och
integrationsmiljöer i tid.

Projektl
edare
tills.
Styrgru
ppen

Styrgruppen

X

Att upprätta en handlingsplan.

Projektl
edare
Projektl
edare
tills.
Styrgru
ppen
Styrgru
ppen
Styrgru
ppen
Styrgru
ppen
Styrgru
ppen

Styrgruppen

X

Att den lokala användarutbildningen inte följer den nationella
leveransplanen

X

Att erforderliga resurser tillsätts.

Att införandet av den ökade graden av självbetjäning inte når
full acceptans
Att nya roller och arbetsprocesser inte når full acceptans

X
X

Viktigt att en förankringsprocess genomförs i
organisationen.
Detta är en del i förankringsprocessen.

Att lokala användare oroas inför införandet

X

Detta är en del i förankringsprocessen.

Att nyckelpersoner slutar/blir långvarigt sjuk

X

Viktigt att all personal på Ladokenheten fortbildas
för att minska sårbarheten.

Följ upp vidtagna åtgärder, har de förutsedda riskerna kunnat förebyggas? Behövs ytterligare eller andra åtgärder vidtas?
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Styrgruppen

Styrgruppen

Styrgruppen
Styrgruppen
Styrgruppen
Styrgruppen

