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Bakgrunn for prosjektet  
IT-dir møtet vedtok 1. september 20201 å etablere et prosjekt for å se på innhold, rammer etc. av 
klientdriften av macOS. Prosjektets lengde er to år. 
 

UiO har i dag en drift av Mac-plattformen med lokale og sentrale komponenter, hvor UiO i de senere år 

har tatt i bruk driftsverktøy som muliggjør en mer sentral drift av plattformen med større grad av 

selvhjelp. Som eksempler nevnes brukernært oppsett av Apple-utstyr gjennom DEP2, VMware 

Workspace ONE (tidligere Airwatch)3 og programvaredistribusjonsløsningen Managed Software 

Installation (Munki)4. For brukerstøtte brukes fjernassistanseverktøy. 

 

Tall fra Workspace ONE viser at:  

• Mac-maskinparken er på ca. 1.500 maskiner. Macene er i stor grad bærbare datamaskiner, 

hvor omtrent en tredjedel av maskinparken er eldre enn 5 år (485 maskiner fra 2015 eller 

eldre, hvor av 310 fra 2015). I 2019 ble det estimert at mellom 1.000 og 2.000 Macer ble brukt 

av ansatte uten at maskinene var i et driftsopplegg. Tallet er synkende da Apple-utstyr de siste 

fire årene har blitt levert med DEP, og blir gjennom løsningen automatisk en del av gjeldende 

driftsopplegg ved UiO.  

• Over 3/4-deler av Macene kjører de siste to versjonene av macOS (10.4 eller 10.5), resterende 

maskiner kjører OS-versjoner som ikke er støttet av UiO eller Apple (10.10-10.13). macOS 11 

antas lansert i oktober 2020.  

• Ca. 1.700 mobile enheter er registrert i driftsopplegget, hvor av 900 er iPhone og 800 er iPad. 

Prosjektets mandat 
 

Kartleggingsfase (fase 1) 
Prosjektet skal analysere hva som bør forbedres gjennom: 

1. intervju med noen få vitenskapelige ansatte om deres behov. 

2. kartlegge arbeidsprosesser som oppleves som flaskehalser (tidstyver)  

3. kartlegge problemområder gjennom statistikker over brukerhenvendelser i RT 

Prosjektgruppen antas å besitte tilstrekkelig kunnskap om nåsituasjonen til selv å gjennomføre 
analysen over hvilke problemområder plattformen har i dag på UiO,  
 

 
1 Se https://www.usit.uio.no/om/ledelse/moter/2020/200901/index.html#toc20 
2 Device Enrollment Programmet (DEP) gjør det enkelt å installere en MDM-løsning for Mac (samt iPhone og 
iPad). Dette betyr at UiO-eide Macer ikke trenger å settes opp manuelt, og brukerne i større grad selv kan ta 
maskinen umiddelbart i bruk fordi alle innstillingene for kontoinnstillinger, apper og trådløse tilgang for 
organisasjonen settes opp automatisk. Se https://www.apple.com/business/docs/site/DEP_Guide.pdf 
3 Se https://www.vmware.com/products/workspace-one.html 
4 Se https://github.com/munki/munki/wiki 

https://www.usit.uio.no/om/ledelse/moter/2020/200901/index.html#toc20
https://www.apple.com/business/docs/site/DEP_Guide.pdf
https://www.vmware.com/products/workspace-one.html
https://github.com/munki/munki/wiki
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For prosjektet legges UiOs gjeldende lagringsguide5 for framtidig driftsløsning av Macer til grunn. Det 
betyr at maskinene skal være eid av UiO og i driftsopplegg, slik at røde data kan lagres kryptert på 
maskinens lagringsenhet.  
 

Parallelt med prosjektets fase 1 (kartleggingsfase) videreføres tjenestegruppen for å ivareta daglig 

drift og brukerstøtte.  
 

Leveranser fase 1 
✓ Nåsituasjonsrapport  

✓ Forslag til prosjektbeskrivelse for fase 2 

Implementerende fase (fase 2) 
1. Prosjektet tar opp i seg daglig drift og den brukerstøtte som har blitt gjort av tjenestegruppen, 

og tjenestegruppen legges ned 

a. Flest mulig henvendelser om brukerstøtte legges til førstelinje, og etterspurt 

dokumentasjon for oppgaveløsning utarbeides 

b. Prosjektet opererer som andrelinje for brukerstøtte i prosjektperioden  

2. Basert på funnene i fase 1, optimalisere driften av Apple-utstyr: 

a. En skal gjøre minst mulig UiO-skreddersøm på toppen av Apples løsninger 

b. For driftsløsningen skal det jobbes fram en felles løsning, med minst mulig behov for 

lokalt tilpasninger 

c. Fokuset skal være på standardisering, automatisering og om den enkelte tjeneste kan 

gjøres mer selvbetjent. Eksempelvis programvaredistribusjon 

d. Hvilke hovedtjenester som trengs for brukerne av plattformen, herunder standard 

applikasjoner for enkelte tjenester 

3. Heve kompetansenivået til prosjektdeltakerne gjennom prosjektoppgavene, samt intern og evt. 

ekstern kursing 

4. Identifisere hvilke typer henvendelser som skal løses av førstelinje og andrelinje, og hvilke IT-

privilegier som må gis for at oppgavene for at vi kan utvide hvilke henvendelsestyper som kan 

løses av førstelinje 

5. Prosjektet tar hånd om opplæring av førstelinje 

Prosjektet skal jobbe med en og en leveranse som utføres innen kortere tidsrammer, og finne fram til 
og implementere løsninger og utarbeide nødvendig dokumentasjon.  
 
Styringsgruppen har ansvaret for helheten av leveransen, og vurderer om temaer/problemstillinger 
skal løftes til IT-direktør. 
 

Prosjektavslutning 
Prosjekt har gjennom fase 2 jobbet iterativt, og gjennom å løse ett og ett problem gjort Mac-driften 
bedre.  
 

 
5 Se https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html 

https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html
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Medbestemmelse og medvirkning (prosjektrammeverket) 

Prosjektet vil ha fokus behovene til de store brukermiljøene på Mac-plattformen, samtidig som en også 

ser på enkeltbrukere av Mac på enheter som har få Macer. 

 

Medbestemmelse og medvirkning sikres ellers gjennom:  

• Medarbeiderinvolvering gjennom deltakelse i prosjektet 

• IT-ledernettverket som referansegruppe 

 

Prosjektet rapporterer til IT-dir ved behov. 

Prosjektets interessenter og ønskede gevinster (prosjektrammeverket) 

Interessenter 

Brukerperspektivet skal vektlegges høyt.  

 

Viktige interessenter omfatter: 

• Lokal IT, dvs. IT-ansatte ved enhetene 

• Sentral IT, dvs. IT-ansatte ved USIT (bl. a. drift, IT-sikkerhet, og IT-støtte til forskning og 

undervisning) 

• Vitenskapelige ansatte 

 

Ønskede gevinster 
Med prosjektet ønsker UiO å: 

• Forbedre dagens Mac-drift for UiO, hvor driftsgruppen også skal kunne være med å 

understøtte IT-støtte til forskning og undervisning i de tilfeller Mac er den ønskede 

plattformen 

• Bedre brukeropplevelse 

• Frigjøre tid og ressurser til UiOs primærvirksomhet 

Skillet mellom prosjekt og drift 
Prosjektet tar som nevnt opp driften av Apple-utstyr, men med følgende avgrensninger: 

• Prosjektet skal ikke gjøre forvaltning av de eksterne leveranseavtalene på Apple utstyr til 

forskningsbasert datainnsamling.  

• Prosjektet skal i utgangspunktet ikke jobbe med Apple-utstyr som står på instrumentnett. 

• Prosjektet skal ikke se på tjenester som skal tilbys til studenter. 

Prosjektets tidsplan 
Prosjektet organiseres i to faser, og mandatet oppdateres ved inngangen til en ny fase: 

 

Fase 1 kartlegging: oktober 2020  

➢ Kartlegging av nåsituasjon og komme med forslag til driftsløsning 
➢ Forslag til prosjektbeskrivelse for fase 2, inkludert hvordan prosjektet tar inn operativ 

del med brukerstøtte 
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Fase 2 implementering: medio november 2020 - september 2022:    

➢ Implementere relevante vedtak og forbedrede arbeidsprosesser 

Organisering og ansvar 
Prosjektet eies av USIT ved underdirektør Ivar Holm, og er organisert med en styringsgruppe. 

Styringsgruppen utpekes i løpet av oktober 2020. 

 

Forslag til styringsgruppe 
• Prosjekteier og styringsgruppeleder: Ivar Holm (Underdirektør - Underavdeling for 

brukernære tjenester) 

• Gard O Sundby Thomassen (Underdirektør - IT i forskning) 

• Kjetil Kirkebø (Underdirektør - Underavdeling for IT-infrastruktur) 

• Anders Vinger (Seksjonssjef - Seksjon for klientnær drift) 

• Kristin Skar (Leder av IT-seksjonen ved Institutt for informatikk) – ikke spurt 
 

Forslag til referansegruppe 
• IT-ledernettverket 

 

Forslag til prosjektbemanning 
 
Fra USIT 

 
Navn Rolle Tilhørighet Deltakelse 

Frank Paul Silye Prosjektleder USIT, GM3 50% 

Gaute Helfjord Prosjektdeltaker USIT, GM3 100% 

NN (under ansettelse) Prosjektdeltaker USIT, GM3 100% 

NN (foreslått, ikke 

godkjent) 

Prosjektdeltaker USIT, GM3 100% 

Sverre Didriksen Prosjektdeltaker USIT, GM3 50% 

Francis Augusto 

Medeiros-Logeay 

Prosjektdeltaker (forslag ut 2020 - 

kompetanseoverføring) 

USIT, ITI 20% 

Gustav Øgar Meisal Prosjektdeltaker (forslag) Houston 20% 

 
Totalt bidrag fra USIT i prosjektets fase 2: 3-4 årsverk.  

 
Fra enhetene 

 
Navn Rolle Tilhørighet Deltakelse 
Thomas Hansen Prosjektmedarbeider (i 

tjenestegruppen) 
MATNAT, IFI  20% 

Torbjørn Severinsen Prosjektmedarbeider (i 
tjenestegruppen) 

MATNAT, IBV  20% 
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Morten Fahle / Adrian 
C. Bakkeby 

Prosjektmedarbeider (forslag) MED, IMB  20% 

Kjell Andresen Prosjektmedarbeider 
(tjenestegruppen) 

MATNAT, ASTRO  20% 

Klaus Wik Prosjektmedarbeider (forslag) HF  20% 
Haris Ali Prosjektmedarbeider (forslag) UV  20% 
Mohammed Hazza Prosjektmedarbeider 

(tjenestegruppen) 
SV  20% 

Geir Yggeseth Prosjektmedarbeider 
(tjenestegruppen) 

SV  20% 

 

Totalt ønsket bidrag fra enhetene: ca. 1 årsverk.  

 

Dersom prosjektet ikke klarer å skaffe ressurser, foreslås aktiviteten lagt til linja. 
 
Kostnader ved prosjektdeltakelse dekkes av USIT og lokal IT, på samme måte som deltakelse i 
tjenestegruppen har vært finansiert. 

 


