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Formål med prosjektet

• Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet, hvis organisering, 

arbeidsprosesser og kompetanse styrker UiOs posisjon som et 

internasjonalt ledende universitet for fremragende forskning og 

utdanning 

– Behovene innen forskning og utdanning skal være styrende

– IT-virksomheten skal levere høy kvalitet, være fagnær, tilpasningsdyktig 

og effektiv 



Agenda

• Introduksjon 

• Alternative modeller for organisering av IT-virksomheten ved UiO

• Spørsmål og kommentarer



Planlegging, organisering

og prosjektbeskrivelse

Etablere evaluerings-
kriterier og oppsummere
faktagrunnlag; sammen-
ligninger, teknologiske
endringer, dagens IT-
virksomhet

Vurdere dagens IT-
virksomhet

Okt-des 2019 Jan-febr Mars-april

April-mai Juni Aug-sept

Vurdere alternative modeller Anbefale modell
Behandling i 

Universitetsstyret

Workshop 30. jan og 5. febr Virtuelle aktiviteter og 

workshops 30.03 – 15.04

Aktiviteter og (virtuelle) 

workshops 13. - 20.05

Workshop 15.06

Overordnet tidsplan fram til behandling i Universitetsstyret

Fellesmøte IT-

ansatte 20.04

Universitetsstyret 08./09.09
Fellesmøte IT-

ansatte 14.05

Møte IT-ledere 25.05 Fellesmøte IT-ansatte 18.06



Bakgrunn

• IT-tjenester, IT-infrastruktur, IT-

støtte, IT-kompetanse, digitalisering 

mv har en stadig viktigere rolle 

både i forskning og undervisning

• Det er behov for mer, flere, bedre 

og nye tjenester fra UiOs IT-

virksomhet

• Endring av oppgaver og 

kompetanse 

• IT og IT-virksomhetens betydning 

for at UiO skal styrke sin plass i 

toppsjiktet blant Europas 

universiteter er økende (UiOs 

strategi 2030)

• Sterk vekst i IT-tjenester og –

løsninger og bruk av disse 

Organisasjonsutvikling av 

UiOs IT-virksomhet:

• Prosjekt for å se på om 

dagens struktur for 

organisering, 

arbeidsprosesser og 

kompetanse fortsatt passer

• Mulig å tilrettelegge 

organisering av IT-

virksomheten bedre for å nå 

UiOs målsettinger innenfor 

forskning og utdanning?



Alternative modeller

• Prosjektet formål og effektmål

– Behovene innen forskning og utdanning skal være styrende

– IT-virksomheten skal levere høy kvalitet, være fagnær, 

tilpasningsdyktig og effektiv

• Løse utfordringer og beholde bevaringsområder

– Datagrunnlag, inkl innspill i workshop 1 og 2

• Framtidsrettet utvikling

• Realisme



Kan vi bli en bedre IT-virksomhet for UiO hvis vi 

arbeider mer sammen? 

• Ja – vi tror det

• Hvordan vi skal gjøre det er utgangspunktet for modellene 

våre

• Vi ser på

– Grader av fellesløsninger og -tjenester

– Grader av samorganisering

– Grader av samarbeid 

– Andre tiltak (arbeidsprosesser, kompetanse)



Alternative modeller

• Startet med bredde

– Fra «alt felles» til «alt fordelt»

• Tre modeller

– 0+ «Samarbeid» (beholde dagens organisering)

– 1 «Tilpasset» (ulik organisering) 

– 2 «Felles» (lik organisering)

• Overordnet nivå

– Diskuteres, vurderes, forbedres og justeres

• Workshop 3

– Detaljeres



Overordnet styringsstruktur
Alternativ 1 Tilpasset (ulik organisering) og 2 Felles (lik organisering)

UiO:IT

…

MED

HF JUS MN

OD SVTF

UV

KHM

NHM
UB

IT på fakultet/enhet

SK-ALL

SK-ITU SK-ITF SK-AIT

De strategiske 

koordineringsgruppene er 

etablert

• Sentrale i den strategiske 

styringen av IT-

virksomheten

• Sikre at behovene til 

fakulteter/enheter ivaretas i 

IT-virksomheten

Universitets-

direktør

Rektor

Det foreslås ingen 

endringer i overordnet 

styringsstruktur i noen av 

alternativene

Begrepet UiO:IT blir brukt om 

ny felles/sammenslått IT-

organisasjon



Dagens organisering – 0-alternativet

UiO

Forklaring:

Faglig ansvar: 

Faglig ansvar, men uavklart 

myndighet:



Alternativ 0+ Samarbeid 

(beholde dagens organisering)

• Dagens organisasjonsstruktur beholdes på fakultets-/enhetsnivå

• Forbedring av arbeidsprosesser og kompetansetiltak i IT-organisasjonen

• Samling/etablering/endring av funksjoner/organisering på enhetsnivå

• Styrke og formalisere samarbeid mellom USIT og Lokal IT om felles IT-

funksjoner og brukerkontakt (eks. SPoC (Single Point of Contact), virtuell 

helpdesk)

• Kompetansetiltak

• Styrket samarbeid mellom fagnær IT lokalt og USIT gjennom 

nettverksstrukturer som videreutvikles/etableres (eks Hub-Node)



USIT

Lokal 

brukerstøtte/ 

helpdesk

Lokal 

fagnær IT

Stab og 

støtte

IT i forsk. 

og utdan.

Bruker-

kontakt

Lokal 

spesialisert IT

Øvrig IT

IT på fakultet/enhet

Virtuell helpdesk

(SPoC)

Alternativ 0+ Samarbeid
(beholde dagens organisering)

IT-felles-

funksjoner/-

infrastruktur

Styrket nettverksstruktur

for fagnær IT

Samarbeid 

USIT og

IT på fak/enhet



Hva foreslås endret?

Strukturelt (hos USIT)

• Funksjonsområder

– Brukerkontakt (inkl virtuelle helpdesks)

– IT i forskning og IT i utdanning

– IT-infrastruktur og IT-fellesfunksjoner

– Stab og støtte

• Geografi/lokasjon

– Som i dag

– Eventuelt geografisk samarbeid om felles fysisk 

helpdesk som dekker flere enheter/fakulteter 

Samarbeid og prosesser

• Samarbeid

– USIT og IT på fak/enhet om brukerkontakt, 

virtuelle helpdesks

• Kriterier for ressursinput og ressursavtaler

• Ikke endring av personalansvar

• Evaluering og dialog mellom USIT og 

fakultets-/enhetsledelse

– Styrking av hub-node-strukturen

• Etablere «hub of hubs» for koordinering

– Videreutvikle/tydeliggjøre samarbeid med 

Studieadministrasjonen (SADM), LINK (Senter 

for læring og utdanning) og Eiendomsavd. (EA)

• Prosesser

– Standardisering, enhetlige rutiner og 

arbeidsprosesser i brukerkontakt

– Kompetanse hos brukere og i IT-organisasjonen

– Digitalisering, brukeropplevelse og 

tjenestedesign

– Implementering/oppfølging av beslutninger i 

strategiske koordineringsgrupper

– Øvrige arbeidsprosesser 

Alternativ 0+ Samarbeid



Hva forsøker modellen å adressere?

• Enhetlig og forenklet

– Etablering av en felles brukerkontakt for UiO

• Styrking 

– Samle IT i utdanning og IT i forskning

• Tilgjengeliggjøre flere muligheter for flere brukere

– Formalisering av faglige nettverk

• Standardisering

– Standardisering og strukturering av prosesser, men uten store strukturelle grep

• Beholde struktur

– Ingen store strukturelle endringer, men forbedring og videreutvikling innenfor 

dagens hovedstruktur

Alternativ 0+ Samarbeid



• Etablering av UiO:IT

• Forbedring av arbeidsprosesser og kompetansetiltak i IT-organisasjonen

• Felles IT-funksjoner og brukerkontakt (inkludert kommunikasjon og opplæring) 

organiseres i størst mulig grad i UiO:IT

• 1. linje brukerkontakt (SPoC) samles/overføres til felles brukerkontakt i UiO:IT

• Noen funksjoner kan forbli lokalt, med ansvar for å betjene egen enhet, flere 

enheter eller hele UiO 

• Miljøer med svært integrerte fagnære lokale IT-tjenester kan fortsette å ha disse 

lokalt 

• Miljøer med mindre integrerte fagnære lokale IT-tjenester inngår i UiO:IT

• Det etableres nettverk/strukturer for tverrfaglige problemstillinger og samarbeid på 

områdene som er organisert lokalt

• Lokale IT-tjenester organiseres under felles lokal ledelse og styring ved 

enhet/fakultet

Alternativ 1 Tilpasset 

(ulik organisering)



UiO:IT

Domenespesifikk 

fak.nær IT

Spesialisert IT

Stab og 

støtte
IT i forsk. 

og utd.

Felles 

Bruker-

kontakt

Fakultet/enhet 

eksempel 2: 

Ingen IT lokalt

Fakultet/enhet 

eksempel 1: 

Fagintegrert fagnær

IT lokalt

Lokal IT

IT på fakultet/enhet

Felles 1. 

linje 

(SPoC)

Alternativ 1 Tilpasset 
(ulik organisering)

IT-felles-

funksjoner/-

infrastruktur

Styrket nettverksstruktur

for fagnær IT



Hva foreslås endret? 

Strukturelt

• Funksjonsområder

– Etablering av UiO:IT som betjener hele UiO

– Felles brukerkontakt for alle IT-tjenester og alle 

brukergrupper med en felles 1. linje (SPoC)

• Utføres ikke fak./enhetsvis (ressurser flyttes)

– Felles IT-funksjoner i størst mulig grad i UiO:IT

– IT-tjenester kan forbli lokalt hos en enhet, 

samarbeid mellom enheter eller en enhet som 

tilbyr fellestjenester til alle

– Fellestjenester for IT i forskning og IT i utdanning 

i størst mulig grad i UiO:IT

– Domenespesifikk fagnær lokal IT forblir lokalt for 

fakulteter/enheter der dette er svært fagintegrert

– IT-infrastruktur og IT-fellesfunksjoner

– Stab og støtte

• Geografi/lokasjon

– Felles helpdesker, også tilstede lokalt. Kan 

samles geografisk i områder (som sentrum, 

nedre og øvre Blindern mv).

– Kan bli andre endringer i lokasjon

Samarbeid og prosesser

• Samarbeid

– Vurdering og dialog vedrørende funksjoner og 

ressurser hos UiO:IT eller hos fakultet/enhet

• Alle fakultet, museum, UB, 

Studieadministrasjon og 

Eiendomsavdelingen

– Samarbeid/dialog/SLA (servicenivåavtaler) UiO-IT 

og fak/enhet

– Styrking av hub-node-strukturen

• Etablere «hub of hubs» for koordinering

– Videreutvikle/tydeliggjøre samarbeid med 

Studieadministrasjonen (SADM), LINK (Senter for 

læring og utdanning) og Eiendomsavdelingen (EA)

• Prosesser
– Standardisering, enhetlige rutiner og 

arbeidsprosesser i UiO-IT (SPoC, brukerkontakt og 

fellesfunksjoner)

– Kompetanse hos brukere og i IT-organisasjonen

– Digitalisering, brukeropplevelse og design av tjenester

– Implementering/oppfølging av beslutninger i strategiske 

koordineringsgrupper

– Øvrige arbeidsprosesser 

Alternativ 1 Tilpasset
(ulik organisering) 



Hva forsøker modellen å adressere?

• Enhetlig og forenklet

– 1. linje brukerstøtte (SPoC), som gir lik og god hjelp til alle brukere

• Fleksibilitet

– Ulike utfordringer krever ulike løsninger, én modell passer ikke for alle fakulteter 

og enheter

– Noen miljøer har veldig krevende IT-behov, der det kan være krevende og 

risikofylt å legge noen type oppgaver til UiO:IT

• Styrking 

– Samle IT i utdanning og IT i forskning

• Ressursutnyttelse

– Samlet for hele UiO der det er mulig og hensiktsmessig

• Standardisering

– Standardisering og strukturering av prosesser, med noen strukturelle grep

Alternativ 1 Tilpasset
(ulik organisering)



Alternativ 2 Felles 

(lik organisering)

• Etablering av UiO:IT

• Forbedring av arbeidsprosesser og kompetansetiltak i IT-

organisasjonen

• Alle felles IT-funksjoner og brukerkontakt (inkludert 

kommunikasjon og opplæring) organiseres i UiO:IT

• Fagnære fellesløsninger organiseres i UiO:IT

• Domenespesifikke fagnære/spesialiserte tjenester organiseres 

lokalt

• Det etableres nettverk/strukturer for tverrfaglige problemstillinger 

og samarbeid på områdene som er organisert lokalt



Felles bruker-

kontakt

Stab/

støtte

UiO:IT

IT i forskning 

og utdanning

Domene-

spesifikk fagnær

IT

IT-felles-

funksjoner/-

infrastruktur

IT på fakultet/enhet

Spesialisert IT

Servicesenter

Help-

desk

Felles 

Utd-IT, 

UV-

systemer

Felles 

forskn-IT

Help-

deskHelp-

desk
Styrket nettverksstruktur

for fagnær IT

Alternativ 2 Felles 
(lik organisering)
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Hva foreslås endret?

Strukturelt

• Funksjonsområder

– Etablering av UiO:IT som betjener hele UiO

– Felles brukerkontakt for alle IT-tjenester, alle 

brukergrupper (servicesenter, helpdesks, en 

felles 1. linje (SPoC) og IT-fellesfunksjoner 

(inkludert kommunikasjon/opplæring) 

• Utføres ikke fakultets-/enhetsvis

– Fellestjenester for IT i forskning og utdanning

• Inkludere løsninger fra fak/enheter til UiO:IT

– Domenespesifikk fagnær/spesialiserte tjenester 

forblir lokalt for fakulteter/enheter

– IT-infrastruktur og IT-fellesfunksjoner

– Stab og støtte

• Geografi/lokasjon

– Felles servicesenter/helpdesker, også tilstede lokalt. 

Kan geografisk samles i områder (som sentrum, 

nedre og øvre Blindern mv).

– Kan bli andre endringer i lokasjon

Samarbeid og prosesser

• Samarbeid

– Samarbeid/dialog/SLA (servicenivåavtaler) UiO-IT og 

fak/enhet

– Styrking av hub-node-strukturen

• Etablering av «hub of hubs» for å koordinerer 

strukturen samlet

– Videreutvikle/tydeliggjøre samarbeid med 

Studieadministrasjonen (SADM), LINK (Senter for 

læring og utdanning) og Eiendomsavdelingen (EA)

• Prosesser

– Digitalisering av arbeidsprosesser, rådgivning og 

implementering 

– Standardisering, enhetlige rutiner og 

arbeidsprosesser i UiO-IT (SPoC, brukerkontakt og 

fellesfunksjoner)

– Kompetanse hos brukere og i IT-organisasjonen

– Digitalisering, brukeropplevelse og design av 

tjenester

– Implementering/oppfølging av beslutninger i 

strategiske koordineringsgrupper

– Øvrige arbeidsprosesser 

Alternativ 2 Felles 
(lik organisering)



Hva forsøker modellen å adressere?

• Enhetlig og forenklet

– Felles brukerkontakt og servicesenter med 1. linje brukerstøtte (SPoC), som gir lik og 

god hjelp til alle brukere

• Fleksibilitet

– Intern mobilitet

• Styrking 

– Samle IT i utdanning og IT i forskning

• Samle kompetanse og kapasitet innen IT i forskning og utdanning

• Ressursutnyttelse

– Utnytte ressurser som er samlet for hele UiO

– Sikre et enhetlig og godt tjenestetilbudet til alle

• Standardisering

– Standardisering og strukturering av prosesser, med strukturelle grep

• Større og mer robuste IT-kompetansemiljøer

Alternativ 2 Felles 
(lik organisering)



Oppsummering av forskjeller mellom alternativene
(men modellene kan blir endret underveis..)

Alternativ 0+ Samarbeid Alternativ 1 Tilpasset Alternativ 2 Felles

• Organisatoriske endringer i 

USIT

• Ikke strukturelle endringer 

mellom enheter

• Etablering av virtuelle strukturer 

og samarbeid om disse (virtuell 

helpdesk og SPoC. Driftes i 

samarbeid lokalt/sentralt)

• Noen/delvis strukturelle endringer

• Etablering av UiO:IT

• Etablering av felles brukerkontakt

• Mulig overføring av tjenester og personell fra enhet 

til UiO:IT

• Etablering virtuelle strukturer og samarbeid om 

disse

• Strukturelle endringer

• Etablering av UiO:IT

• Alle fellesfunksjoner samles i UiO:IT

• Domenespesifikk forsknings- og 

utdannings IT organiseres hos fagmiljøer 

lokalt

• Etablering virtuelle strukturer og 

samarbeid om disse

• Etablering av felles servicesenter med 

helpdesker

• Fellestjenester i størst mulig grad. Fellestjenester 

kan leveres av enheter utenfor UiO:IT

• Fellestjenester for alle

• Fellestjenester leveres av UiO:IT

• Fellestjenester for forskning og utdanning i størst 

mulig grad 

• Fellestjenester for forskning og utdanning

• Fleksibilitet enhetsvis • Delvis fleksibilitet enhetsvis • Fleksibilitet innen UiO:IT

• Mindre standardisering • Delvis standardisering • Standardisering

• Digitalisering av prosesser 

enhetsvis og ved samarbeid

• Digitalisering av prosesser mer samlet • Digitalisering av prosesser for alle

• Få geografiske endringer (evt. 

fysisk felles helpdesk)

• Nye funksjoner og nye oppgaver kan medføre 

geografiske endringer

• Nye funksjoner og nye oppgaver kan 

medføre geografiske endringer



Spørsmål?



Vedlegg



Effektmål for organisasjonsutviklingen
Effektmål 1: Fagnær IT - Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet som skal...

• Styrke IT som strategisk drivkraft for fremragende forskning og utdannelse

• Tilby mer fagnær IT-støtte, IT-kompetanse og IT-tjenester til forskning og utdanning gjennom styrket nærhet, 

tilgjengelighet, samhandling og gode relasjoner mellom IT og fag

• Ivareta IT-spesialbehov

Effektmål 2: Tilpasningsdyktig IT - Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet som skal...

• Bidra til at brukere tilbys relevante, nyskapende og miljøvennlige verktøy og teknologier

• Være en fleksibel og responsiv virksomhet som evner å tilpasse seg raskt etter endrede behov og teknologier

• Være en virksomhet som kontinuerlig utvikler og forbedrer seg

Effektmål 3: Høykvalitets IT - Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet som skal...

• Bidra til en god og robust IT-infrastruktur for stabile og sikre IT-leveranser

• Bidra til gode, stabile og sikre grunnleggende IT-tjenester

• Tilrettelegge for god informasjonssikkerhet ved UiO

• Bidra til en god og robust eInfrastruktur**

• Være en faglig attraktiv IT-arbeidsplass og et internasjonalt ledende IT-miljø innen UH-sektoren, med 

høykompetente medarbeidere

Effektmål 4: Effektiv IT - Prosjektet skal utvikle en IT-virksomhet som skal...

• Bidra til standardisering, effektivisering og digitalisering av grunnleggende IT-løsninger og IT-tjenester, som frigjør 

IT-ressurser til mer fagnær, tilpasningsdyktig og høykvalitets IT

• Være robust gjennom størrelse, kompetanse, ressurser og gi mulighet for spesialisering i IT-faglige miljøer

• Sikre godt koordinerte arbeidsprosesser og effektiv kommunikasjon på tvers av fag og enheter hele IT-virksomheten



Vurdering av dagens IT-virksomhet

• Faktagrunnlag og rapporter
– Dagens IT

– Sammenligning med andre

– Teknologiske endringer/trender

– Vurdering av utfordringer, bevarings- og utviklingsområder 

(workshop 1)

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ou-

it/leveranser/

• Vurdering av dagens IT-virksomhet opp 

mot besluttede evalueringskriterier
– Fokus på fordeler/ulemper, vurderinger

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ou-it/leveranser/


Alternative modeller

• Funksjonsområder

– IT i forskning og utdanning

– Brukerkontakt

– IT-fellesfunksjoner og IT-infrastruktur

– Stab og støtte



Overordnet styringsstruktur
Alternativ 0+ Samarbeid (beholde dagens organisering)

USIT

…

MED

HF JUS MN

OD SVTF

UV

KHM

NHM
UB

IT på fakultet/enhet

SK-ALL

SK-ITU SK-ITF SK-AIT

De strategiske 

koordineringsgruppene er 

etablert

• Sentrale i den strategiske 

styringen av IT-

virksomheten

• Sikre at behovene til 

fakulteter/enheter ivaretas i 

IT-virksomheten

Universitets-

direktør

Rektor

Det foreslås ingen 

endringer i overordnet 

styringsstruktur i noen av 

alternativene



IT-virksomhet ved UiO som inngår i prosjektet 

Innenfor prosjektets mandat:

• Fakulteter, museum og UB

• Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT, 

LOS)

• Avdeling for Studieadministrasjon (SADM, LOS)

• Eiendomsavdelingen (EA, LOS) 

Utenfor prosjektets mandat:

• Avdeling for administrativ støtte (ADS)

• LINK (Senter for læring og utdanning)



UiOs IT-virksomhet består av ca 618 årsverk
Av disse er 44% øvrige IT-ressurser utenfor IT-organisasjonen 

USIT: Sentral IT
Lokal IT: IT-ansatte på 
fakultet og museer
Øvrige IT-ressurser: Ansatte 
hos LOS (EA, ADS, SDAM), 
LINK, fakulteter, museer etc. 
som ikke er en del av den 
sentrale og lokale IT-
organisasjonen i dag

Data kartlagt/innsamlet fra enhetene 
januar 2020
Et beste anslag 

Lokal IT;
125 ÅV
20%

USIT; 
221 ÅV

36%

Øvrige IT-ressurser; 
272 ÅV

44%



Årsverk IT totalt (Lokal IT, USIT og øvrige IT-ressurser)
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Årsverk IT-organisasjonen

Lokal IT
Sentral 

IT

Enhet TF Jus MED HF MN OD SV UV UB KHM Sum USIT

Brukerstøtte basis IT og adm.sys. 0,12 1,55 3,76 1,75 4,39 0,81 3,27 1,37 0,60 0,60 18,22 11,15

Brukerstøtte  forskning 0,05 0,07 1,38 0,77 4,07 0,56 1,25 0,45 0,02 8,62 4,27

Brukerstøtte utdanning 0,03 0,19 0,60 0,17 2,03 0,79 0,27 0,76 4,84 2,75

Brukerstøtte vit. utstyr/LAB/klinikk 0,86 0,72 1,56 0,52 1,25 0,40 0,02 5,33 0,10

Klientdrift 0,16 1,35 4,43 2,03 4,94 0,87 2,63 1,18 1,05 0,38 19,02 4,30

AV 0,03 1,02 3,15 0,70 2,55 0,61 1,45 0,54 0,35 0,05 10,45 2,10

Foto, video, opptak og bilde 0,03 0,08 4,06 0,09 0,14 0,15 0,30 0,09 0,02 4,96

Utskrift 0,01 0,22 0,50 0,10 1,01 0,20 0,54 0,12 0,25 0,04 2,99 1,00

Prosjekter/kurs/opplæring 0,31 0,64 0,35 1,23 0,68 0,25 0,44 0,40 4,30 4,70

Infrastruktur 0,02 1,06 0,10 3,17 0,55 0,10 0,22 0,16 0,06 5,44 47,45

Nettverk (inkl. tlf) 0,01 0,27 0,80 0,30 1,90 0,21 0,61 0,25 0,40 0,25 5,00 10,60

Applikasjoner 0,12 1,49 0,02 2,38 0,79 0,93 0,19 0,10 0,05 6,07 31,55

Utvikling 0,65 2,11 5,61 0,24 0,35 0,10 0,30 0,03 9,39 39,93

Design (UX) og testing 0,05 1,12 0,01 0,20 0,11 1,49 4,10

Data analyst/ -manager/-steward 0,10 1,35 0,04 0,05 0,07 0,02 1,63 2,80
Drift, forv. mv av (adm.) IT-
systemer 1,00 0,15 0,02 0,05 1,22 8,60

Innkjøp og kontrakts-forvaltning 0,03 0,45 1,15 0,79 1,32 0,25 1,55 0,39 0,53 0,12 6,58 4,40

Sikkerhet og personvern 0,02 0,02 0,14 0,17 0,29 0,48 0,20 0,15 0,02 1,49 6,70

Strategi og planarbeid 0,05 0,30 0,20 0,81 0,23 0,00 0,09 0,03 0,02 1,73 14,80

Ledelse og administrasjon 0,33 0,65 0,33 0,70 0,21 0,65 0,39 0,01 3,27 20,15

Øvrige IT-relaterte oppgaver 0,95 0,95 0,25 0,48 0,10 0,00 0,00 0,03 0,29 3,05

Sum årsverk 0,49 7,00 27,67 11,00 41,20 8,32 15,90 7,29 4,20 2,00 125,07 221,45

Størst 2. største 3. største 4. største 5. største



Øvrige IT-ressurser (årsverk)

Sted navn TF JUS MED HF MN OD SV UV UB NHM KHM LOS/EA
LOS/
ADS

LOS/
SADM LINK Sum

Utvikling 0,35 43,40 1,25 36,20 0,20 2,65 2,85 1,04 0,45 0,20 2,00 2,10 0,10 92,79
Data analyst/ -manager/-
steward 0,10 51,73 0,60 2,32 0,80 2,75 0,80 0,14 1,75 0,25 5,00 1,80 68,04
Vitenskapelig 
utstyr/LAB/klinikk 3,21 1,05 7,33 0,75 1,02 1,40 14,76
Drift, forv. mv av (adm.) IT-
systemer 1,50 0,25 0,06 0,25 0,19 0,80 0,15 0,15 0,90 10,30 6,85 21,40

Brukerstøtte 4,06 0,80 2,61 0,80 0,58 0,55 0,10 9,00 3,70 0,37 22,57

Klientdrift 0,86 0,85 0,03 0,10 1,84

AV 0,10 0,73 0,39 0,02 1,20 0,02 2,46

Foto, video og bilde 0,05 4,28 0,25 0,05 0,30 0,18 1,25 0,05 4,40 4,00 14,81

Infrastruktur 0,05 0,13 0,10 0,61 0,10 0,33 0,22 0,80 2,34

Sikkerhet og personvern 0,01 0,25 0,03 0,30 0,35 0,20 1,00 0,35 0,03 2,52

Strategi og planarbeid 0,10 0,10 0,10 0,05 0,20 0,40 0,60 1,00 4,00 1,44 7,99

Ledelse og administrasjon 1,07 0,65 0,30 0,10 0,15 0,40 0,60 1,00 1,20 1,20 6,67
Øvrige IT-relaterte 
oppgaver 0,10 1,05 4,13 0,50 5,35 1,30 1,76 14,19

Sum årsverk 0,26 0,50 110,95 6,35 54,98 1,00 8,10 6,55 6,05 2,80 14,30 1,00 29,30 21,30 8,92 272,36



Sikkerhet i Zoom



Generelt: Sikkerhet i Zoom

• Zoom = brukervennlighet

– Brukervennlighet og sikkerhet = en utfordring..

• Kjenner du de som skal delta?

– Mange ukjente deltagere gir større risiko 

• 1 person aktiv ledere og eier av møte

• Ikke spre møtelenken unødvendig

• Logg inn i Zoom!

11. april 2011 Ny 

Powerpoint 

mal 2011

38



«Lukkede» møter og «Åpne» møter

• «Lukket møte»

– Møter med kjente 

deltagerene 

– Møte ID/Lenke distribueres 

kontrollert

– Kontrollerte «omgivelser»

– Mindre til mellomstore 

møter

• «Åpent møte»

– Ukjente deltagere og antall

– Møte-ID annonseres åpent

– «Ukontrollerte omgivelser»

– Større møter eller 

konferanser

11. april 2011 Ny 

Powerpoint 

mal 2011
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Anbefalte løsninger:

• «Lukket møte»

– Autentiserte brukere slipper 

inn direkte

– Resten i 

waitingroom(m/tekst)

– Lås rommet når du vet at 

alle er ankommet møtet

• «Åpnet møte»

– Pre-registrering/deltager-

registrering

– Webinar

11. april 2011 Ny 

Powerpoint 

mal 2011
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Webinar

• Krever egne lisenser og er begrenset ressurs

• Er IKKE det samme som et videomøte

• Typisk use-case:

– Konferanser 

– Store åpne og annonserte møter

– Møter med stor grad av monolog eller få som har talerett

• Har 2 løsninger for de som trenger Webinar:

– Låne lisens for en kort periode(«Gratis»)

– Kjøpe en lisens for 1 år(egenkost)

11. april 2011 Ny 

Powerpoint 

mal 2011
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Logg inn i Zoom med UiO-bruker!

• Viktig for sikkerheten og færre personer som må i waitingroom

• Litt krevende å forstå for brukeren..

• Laget en video 1min video for installering og innlogging:

– https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom/hjelp/kom-i-

gang/installer.html

• Dokumentasjon på Zoom-sidene:

– https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom/hjelp/moter-

og-digitalundervisning/opprett.html#unnga

• Kursing i Zoom

• Laget 1-siders powerpoint med informasjon

11. april 2011 Ny 

Powerpoint 

mal 2011
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https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom/hjelp/kom-i-gang/installer.html
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Viktig for sikkerheten: Logg inn med 

UiO-brukernavn og passord i Zoom

• Alle studenter og ansatte på UiO har lisens til å bruke 

fullversjonen av Zoom, der personvern og sikkerhet er 

bedre enn i gratisversjonen av Zoom. 

1. Gå til uio.zoom.us

2. Klikk på «Sign in»

3. Logg inn med Feide
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Hva ønsker vi å oppnå 

med Autopilot?

• Vi ønsker å frigjøre tid brukt av IT-organisasjonen til
forskning og undervisning

• Standardisering og forenkling av basis klient-
drift

• Vi ønsker å utnytte mulighetene skyen gir oss for å

• Frigjøre ressurser

• Kunne tilby ny funksjonalitet raskt med minst
mulig avhengigheter til at vi må endre på vår
OnPrem IT-infrastruktur



Windows Autopilot ved UiO

Effektivitet

Leverandørene vil levere enheter ferdig installert med operativsystem etter UiO-spesifikasjoner 

direkte til brukeren som kan ta i bruk enheten direkte ut-av-esken

Sikkerhet

All konfigurering tar hensyn til sikkerhet.

Enheter i Autopilot anses som standard klientmaskiner 

Autopilot enheter sikres med samme standarder som annen infrastruktur ved UiO

Skybasert

Det blir enklere å arbeide med maskinen fra hvor som helst med sømløs tilgang til skytjenester som 

Office365, Teams og Onedrive



Windows Autopilot grov plan

SKALERINGAVGRENSET LANSERING

Mai 2020

• Nye maskiner blir mulige

autopilot-maskiner

• Kan velge gammel løsning

dersom man bestiller en maskin

som er støttet av denne

• Dette egner seg for
• Personlige bærbare maskiner for 

brukere med enkle behov

• Eksempler vi ønsker å vente med
• Personlige stasjonære maskiner

• Upersonlige maskiner (I preview 

fra MS)

• Termstuer

• Infoterminaler

• Auditoriepc’er

• Møteroms pc’er

Fra 3. kvartal 2020

• Nye stasjonære kan settes opp med 

Autopilot

• Gradvis utvidelse med kategoriene av 

upersonlige maskiner

Høst 2020

• Planlegging og testing for 

at eksisterende Windows 10 klienter

ved UiO migreres til Azure AD og

Intune

• Her er det flere mulige metodikker, 

men fellesnevner vil være at vi vil

tilstrebe å unngå reinstallasjon der det 

er mulig

MIGRERING



Windows Autopilot nå i avgrenset produksjon

For nye laptoper

Advania utvider nå med ytterligere
modeller som vi kan kjøpe med 
Autopilot-konfigurasjon

Vi koordinerer med 
innkjøpsseksjonen for å få ut
informasjon også til innkjøpere

Kurs for IT-organisasjonen
26.mai kl. 10-14

Vi vil ta opp kurset og legge det ut

Kommer egen innkalling

Melde inn saker

https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/
autopilot/for-it-ansatte/melde-inn-rt-
sak-vedrorende-autopilot-
enheter.html

https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/autopilot/for-it-ansatte/melde-inn-rt-sak-vedrorende-autopilot-enheter.html


Erfaringer fra SV

• Intune er perfekt for hjemmekontor

• Før: Maskiner levert til campus, reinstallert på UiO-nett

• Nå: Bestiller, leverandør sender maskin rett hjem

• Drift i praksis lagt til hjemmekontoret

• SV har nå 65 maskiner innmeldt i Intune, 45 aktivert

• Brukeropplevelse

• God brukeropplevelse, krever lite instruksjon for å komme
igang

• Første program på plass etter få minutter

• Software Center – tar tid før er på plass – en time

• VPN fungerer veldig godt

• Tilgang til fellesområder og hjemmeområde

• Hvem husker UNC-pather?



Nettsider for 

brukerne -

http://uio.no/autopil

ot



Følg med på 

nyhetsbrevene 

våre

https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/

autopilot/for-it-ansatte/bloggen/

https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/autopilot/for-it-ansatte/bloggen/


Siste nytt om Forelesningsopptak-2 og 

Kursopplasting

Fellesmøte 14. mai 2020



Forelesningsopptak-2: 

Endringer i versjon 2.3.0

• Mulighet for å laste opp forelesningsopptak som 

ikke knyttes til timeplanen

14.05.2020



Publisering av undervisningsvideo med fortrolige 

(røde) data

• Rutinen er på plass! https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-

video/regelverk/forelesar-arrangor/index.html#rode

• Ansvar for at rutinen gjennomføres er plassert hos 

fagansvarlige ved emnet og studiewebredaktør på fakultetet

• Opptak må gjennomføres med programvare godkjent for 

røde data

14.05.2020

https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/regelverk/forelesar-arrangor/index.html#rode


Ny versjon av Kursopplasting (1/3)

• Flere språk: Det er lagt inn støtte for bokmål og nynorsk i 

Kursopplasting

14.05.2020



Ny versjon av Kursopplasting (2/3)

• Det er laget inngangsvei til applikasjonen fra timeplanen på 

semestersiden og forelesningsvideoer-mappen

– Man vurderer mulighetene for å lage inngangsvei fra TP også
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Ny versjon av Kursopplasting (3/3)

• Forbedring i grensesnitt og forbedrede e-postmaler

14.05.2020



Hva med videoer som skal lenkes opp i Canvas?

• USIT i samarbeid med LINK og DIG ser på muligheter for å 

forbedre integrasjonen mellom Canvas og Vortex for 

opplenking av undervisningsvideo

• Arbeidet er under planlegging, mer informasjon kommer når 

det er klart
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Endringer i Cerebrum-grupper
Sivert Kronen Hatteberg

Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter

USIT
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Prosjekt Tilgangsstyringsgrupper

• Flere automatiske grupper

• Bedre vedlikehold og kontroll av manuelle grupper

• Automatisk sletting av manuelle grupper som ikke brukes



Nye tilgangsroller

• Administrator og moderator erstatter eier

• Moderator har begrenset tilgang
• Legge til/fjerne medlemmer

• Endre beskrivelse og utløpsdato

• Administrator har full tilgang

• Nye kommandoer i BOFH
• group add_admin/remove_admin

• group add_moderator/remove_moderator



Gruppetyper

• Alle grupper har nå fått en type

• Manuelle/automatiske

• manual-group, personal-group, unknown-group, lms-group

• Medlemskap i automatiske grupper er nå synlig i brukerinfo.





Nye automatiske grupper

• Midlertidige automatiske emnegrupper
• Coronatiltak. Kommer en permanent løsning, navn kan endre seg

• fagansvar-emne-tysk4332-var/student-emne-tysk4332-var

• Automatiske ledergrupper
• adm-leder-<stedkode>/meta-adm-leder-<stedkode>



Rapporter på e-post

• Halvårlig rapport om grupper en administrerer

• Månedlig rapport om endringer

• Varsel om utløpsdato





Utløpsdato på manuelle grupper

• Alle manuelle grupper har fått en utløpsdato

• Utløpsdato kan aldri være mer enn et år frem i tid

• Alle endringer fører til at utløpsdatoen forskyves

• Det blir sendt ut to varsler før utløpsdato

• Noen personlige filgrupper har fått utløpsdato. Dette er en bug og vil 
blir fikset av oss



Spørsmål?

• fellesmøte@uio-it på Mattermost


