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UHR og Kopinor • UHR er en medlems- og 
interesseorganisasjon for 
akkrediterte institusjoner under 
lov om universiteter og høyskoler.

• UHR skal fremme universiteter og 
høyskolers interesser, bidra til 
samordning og arbeidsdeling i 
sektoren, og skape gode 
møteplasser for universiteter og 
høyskoler, nasjonale myndigheter 
samt andre nasjonale og 
internasjonale aktører

• UHR har 33 medlemsinstitusjoner, 
hvorav 10 universiteter, 9 
vitenskapelige høyskoler og 14 
akkrediterte høyskoler

• Kopinor er en organisasjon av 
opphavsmenn og utgivere i til 
sammen 22 
medlemsorganisasjoner

• Kopinor forhandler og inngår 
avtaler om kopiering og annen 
bruk av åndsverk i skoleverket, 
universiteter og høgskoler, statlig 
og kommunal administrasjon, 
kirker og trossamfunn og store 
deler av organisasjons- og 
næringslivet.

• De fleste avtalene omfatter både 
fotokopiering og digital kopiering



UHR og opinor



UHR og Kopinor



Historisk bakgrunn

UHR rapporten kartla pensum i ca. 100 emner med til sammen ca. 
1500 pensumposter ved deltagerinstitusjonene:

«Det er stor variasjon på kvaliteten på pensumlistene. Dette skyldes
i stor grad mangel på gode pensumverktøy og kunnskap om 
muligheter innen lenking.»



Historisk bakgrunn

«Av erfaring vet vi at pensumlister er utformet på høyst ulike måter
og må samles inn manuelt. I denne undersøkelsen ble pensumlister
først og fremst samlet inn via verdensveven, men også subsidiært
ved å kontakte pensumansvarlige ved de enkelte enhetene.» 



Historisk bakgrunn

• Klar anbefaling at hele sektoren og alle utdanningsinstitusjoner 
tar tak i pensumarbeidet og rydder opp.

• Sterk anbefaling at institusjonene tar i bruk allerede 
eksisterende pensumlisteprogrammer

• Prosjektet anbefaler at sektoren tenker fellesløsninger for 
innkjøp av digitale pensumsystemer

• Felles systemer vil gi sektoren felles struktur på pensumlister, 
som er en fordel for studenter og faglærere og som beveger seg 
på tvers av institusjonene



Systemuavhengighet

“Partene har et felles ønske om at registrering 
og rapportering som følger av mønsteravtalen 
kan skje på en mest mulig kostnadseffektiv og 
brukervennlig måte. Partene vil, etter nærmere 
avtale, samarbeide om å utrede løsninger som 
gir slik effekt, herunder vurdere behov for 
forbedringer og løsning for integrasjon mot 
andre sektorrelevante verktøy. Partene er 
positive til at denne oppfølgingen blant annet 
kan skje gjennom ulike delprosjekter hvor 
utvalgte institusjoner og tredje parts 
systemleverandører deltar.”

Samarbeidsavtalen mellom Kopinor og UHR, 16/6-2016







• Avtaler 
som sikrer 
brukere 
enkel og 
lovlig 
tilgang til 
åndsverk

• rettighets-
haverne får 
betalt slik 
at nye verk 
kan bli 
skapt



Kopinor forhandler 
avtaler og inngår 
avtaler om kopiering 
og annen bruk av 
åndsverk

•Kopinor inngår avtaler med:

• Skoleverket (bhg, gs og vgs) 
• universiteter og høgskoler, 
• statlig og kommunal 

administrasjon, 
• kirker og trossamfunn 
• store deler av organisasjons- og 

næringslivet. 



En kopieringsavtale gir deg som bruker rett til å:

• kopiere fra bøker, blader og 
aviser

• skrive ut til papir

• skanne inn trykt materiale

• laste ned og lagre digitalt 
materiale, for eksempel hentet 
fra Internett

• presentasjon på elektronisk 
tavle, skjerm/lerret osv.

• bruke digitalt materiale i 
nettverk, læringsplattform, e-
post osv.



UH-avtalen/
Kopinoravtalen



UH-avtalen 
Studenter og ansatte kan 
- ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier 
- fra alt utgitt materiale som bøker, tidsskrifter, 

blader, aviser m.m. samt innhold fra internett.
- norsk og utenlandsk 

Avtalen gir anledning til
- kopiering av inntil 15% av en bok el. 
- per student, per emne per semester. 

Ihht avtalen skal lærestedene registrere  
bokutdrag som gjøres tilgjengelige for 
studentene i systemet Bolk
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Digitale pensumlistesystemer

Dynamisk, fleksibel, oversiktlig

Peker til ressurs/innhold

Kompatibelt med læringsplattform og 
biblioteksystem



Enkel
registrering



Irriterende
dobbeltregistrering

?
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BRL1 Sjekk navn og begrep
Bente Rode Liseth; 22.02.2019



Samarbeidsavtalen UHR/Kopinor

Arbeidsgruppe vinter 2018

UHR
Asbjørn Risan (Unit), Ahl Vegard Nilsen (UiB) og Fredrik H. Juell (BI)

Kopinor
Julie M. Barkenæs og Bente R. Liseth (Kopinor)



Arbeidsgruppens mandat

1) Utrede løsningsalternativer mellom institusjonenes systemer og Bolk
2) Utarbeide kravspesifikasjon for alternativene + anbefaling til oppdragsgiverne.

Utgangspunkt for arbeidet

«Hvilke data er nødvendige for å ivareta hele flyten fra registrering til fordeling av individuelt vederlag?»

«Hvordan er ønskelig flyt i en integrasjon sett fra brukernes side?»

• Avsjekk teknisk mot leverandører

• Leveranse ihht. plan april 2018



Overordnet løsning til PILOT

Hensikt
Teste ut kommunikasjon mellom systemene
Beslutningsgrunnlag for videre arbeid

Omfang
• Det som registreres i pensumlisten skal kunne sendes til Bolk og returnere en 

respons på omfang (innenfor 15 %?)
• Utdrag som sendes fra pensumlistesystem skal opprettes som ordre i Bolk

Utenfor pilot
• Utvidet rettighetsklarering
• Leveranse av fil
• Forespørsel om titler 

Pilotperiode
• Mai 2020 – November 2020



Deltagere i pilot 

• Utvikling  behov  omfang  hvem skal foreslås/spørres?

• UHR/Kopinor i samarbeid med Unit

• Mål om å ha pilotdeltakere på plass i løpet av høsten 2019



Hva? Når ? Involverte

Detaljspesifisering for utvikling Vår/sommer 2019 Teknisk leverandør Bolk
Kopinor, arbeidsgruppen

Involvering og kravspesifikasjon til 
leverandører av pensumlistesystem

Sommer/høst 2019 UHR/Unit

Rekruttering og signering av 
pilotdeltagere

Sommer/høst 2019 UHR/Kopinor/Unit

Oppstart utvikling September 2019 Teknisk leverandør Bolk

Testing Vinter 2020 Tekniske leverandører, Kopinor, 
pilotdeltakere, Unit

Oppstart pilot
Registrering av pensum for 2020H 
(ev. 2020H/2021V)

Mai 2020 Kopinor, pilotdeltakere, Unit

Evaluering November 2020 Pilotdeltakere, Kopinor, UHR, Unit

Fremdrift



Veien videre

…følg status på våre hjemmesider


