
Survey om IT-tjenestene 2013

Publisert fra 28.01.2013 til 22.02.2013
221 respondenter (221 unike)

Filter: MED 
"Hvilket fakultet/hovedenhet er du primært tilknyttet? (Obligatorisk spørsmål!)" = "MED"

1. Hvor godt svarer alt i alt IT-tjenestene ved universitetet til forventningene dine?

INNLEDENDE SPØRSMÅL

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært godt 24,1 % 53
2 Ganske godt 52,7 % 116
3 Sånn passe 17,3 % 38
4 Mindre godt 3,2 % 7
5 Ikke godt 1,8 % 4
6 Vet ikke 0,9 % 2
Total 220

2. Hva er det ene aspektet ved IT-tjenestene som du er aller mest MISFORNØYD med?

Lite fleksibilitet til å ha med egen PC og få den på nett. UiO må tilpasse seg BYOD
At ting tar ekstremt lang tid. Uengasjerte medarbeidere.
Har hatt lite behov for å kontakte USIT.
ER LEKTOR I !=% STILLING - EXTERNT MED UNDERVISNING AV STUDENTER PÅ EGET LEGEKONTOR.
JEG FALLER SÅLEDES UTENFOR DIN MÅLGRUPPE.
Jeg er fornøyd med alt!
Mangel på en fast kontaktperson som det var mulig å bli kjent med
At UiO (IT) gjer endringar i programvare slik som Thunderbird og Firefox. Det gjer programa ustabile og utdaterte pga den lange tida 
det tar å få oppdateringar.
A lese e-post via Webmail. Thunderbird er relativt primitiv her.
At ikke kalender og mail er samkjørte
At det er så vanskelig å håndtere gratisprogrammer. Som fex msn-chat, R, dropbox. Helt vanlige verktøy, som oppsettet til UiO gjør 
det forferdelig vanskelig å benytte seg av.
Variabel oppkobling hjemmefra via eksternt skrivebord (kan ikke stole på at oppkobling vil fungere).
Tungvindt. Ser ikke ut til at IT ser den enkeltes behov.
Overlegne svar, å være "til bry" når man lurer på noe
Utfordringer ved installasjon av spesielle programmer som krever administratortilgang.
At det tar lang tid å få hjelp og at problemene ikke blir løst
Forferdelig rotetet Internett, til og med jeg som har jobbet med det har store probleme med å finne frem i strukturen. Sølemotoren er 
spinnvill feil satt opp, det å skulle velge nivå ved søk er skrullete
Det er litt vanskelig å finne frem på UiOs hjemmeside
At lokal it-ansvarlig ved min enhet ikke gir support på Mac
På remote desktop får jeg ikke skjermbildet tilpasset skjermens størrelse
At de ikke støtter MAC produkter ved HELSAM.
Easycruit.
Ønsker meg et e-post program med bedre funksjoner enn Eudora. Ellers er jeg veldig fornøyd med dere!
Ikke alle IT-vaktene er like hjelpsomme mhp spesielle IT-henvendelser. De vanligste IT-forespørsler blir i hovedsak håndtert bra av 
alle IT-vakter.
At man ikke får være administrator over egen maskin. Man må kontakte it-avdelingen om man skal gjøre den minste ting 
(installere/oppdatere enkle programmer). Dette er spesielt irriterende om man trenger å få noe gjort etter kl. 16.
Jeg er misfornøyd med en ting: i web-mail, når man går inn i "Sent"-mappen og ser på epostene man har sendt, så savner jeg en 
kolonne hvor mottaker er listet. Jeg trenger ikke den kolonnen som er der idag hvor det står at jeg har sendt alle epostene, det vet jeg 
allerede. Hvis dette er en innstilling som jeg kan endre selv, så se bort ifra denne "klagen".
Trådløs printing er en oppfinnelse fra helvetes forkammer. Dersom det lar seg gjøre å installere, fungerer det bare til maskinen 
restartes.
IT-tjenesten er helt super, men det kan være litt vanskelig å finneinformasjon selv om IT.relaterte ting på UiO sine nettsider
Som admi. ansatt har det vært vanskelig å få overført tilgange fra en klinikk til en annen samt riktig person. Savner også 
kalenderfunksjon i thunderbird. Synes også det til tider kan være vanskelig å gjøre en tilfrestillende god jobb når vi adm. ansatte ikke 
får tilgang til mine studier. Kanskje noe enn må se på.
-Engelsk dokumentasjon for mine engelske kollegaer.
-komplisert løsning for installasjon av windows programmer levert av UiO til hjemmemaskiner
litt vanskelig  med å lastet ned aktuell programvare.
For fjern
Vanskelig å finne frem til konkret hjelp spesielt via web.
At lokal IT-vakt ikke enkelt kan tildele frie utskriftskvoter



At det er vanskelig å vite hvem som har ansvar for hva, dvs hvem som kan bistå når ulike problemer eller utviklingsbehov oppstår.
Uklar hva som finnes av support hvor.
Installasjon av programvare på laptop via sentral tjeneste
Tilgang til HR portalen/webmail etc hjemme ifra.
At det er vi (brukere) som må passe deres kravene, og ikke dem som skal prøve å passe på kravene våre!
Lite fleksbilitet til å installere egne programmer på egen kontormaskin. Trenger stadig vekk å laste ned verktøy og analyseprgrammer, 
flere av disse krever skriverettigheter til C-disk som er sperret.
Min maskin er tidvis litt treg
At jeg ikke får hjelp når jeg står fast i word og excel-problemer.
Kapasitet ved de lokale IT avdelinger
Ikke tilfredstillende hjelp med PC tilknyttet laboratorieinstrumenter. Vi får hjelp dersom IT-personalet har ekstra tid. Det tar ofte lang tid 
før man får hjelp. Vi er avhengige av at instrumentene virker, og samtidig blir stadig flere isrument PC-styrt.
BASWARE system fungerer ikke optimalt. Eks. hvorfor kan vi ikke skrive epost adressen på forsiden. Vi må skrive den inn i 
kommentarfelt. Hva er poenget å ha en epost felt når man ikke kan skrive inn.
Treighet og heng i systemet innemellom.
Manglende koordinering av kalenderen (Notes) og e-posten (Thunderbird)
fornøyd med alt
Ventetiden når bestiller/sprør om å bytte pc eller skjerm eller annet utstyr
HR-portalen - ofte ustabil og lite intuitiv
Vanskelig å finne fram.
At økonomirapportene ikke alltid lar seg overføre til Excel men kommer opp som en web-excelside
at jeg ikke har administrator-rettigheter på den stasjonære, men må kontakte IT ansvarlig for alt som krever nedlasting/installering
Tidvis ofte problemer med tjenestene - stabiliteten
Brukerveiledninger og info på nettsidene om diverse tjenester er til tider vanskelig å finne, utdaterte eller ikke der i det hele tatt. Feks 
info om diverse statistikk-servere, som har det med å endre seg ganske ofte.
At printerne ofte ikke fungerer.
Ekstrem underbemaanning på Institutt for Klinisk Medisin
At web-rapportene (økonomi) ofte "henger", og gir lang ventetid, eller ikke gir rapportresultat i det hele tatt.
tilgang til service på maskiner på ullevål sykehus
At ikke IT ansvarlig også gir service til Mac brukere
Manglende valgmuligheter av frittstående PC'er som ikke skal på uio-nettverket - for jobb hjemme/fritid og på møter. Det er et såpass 
viktig arbeidsredskap og hvor man bør kunne velge friere.
Ikke noe spesielt!
At de er så strenge når du glemmer passordet, slik at du må møte opp fysisk for å få nytt passord. Det er å kaste bort tid til folk, og 
dette gjøres ikke noe annet sted.
Dessutten er det også unødvendig å be om at folk skal ha minst 13 forskjellige passordmuligheter!
det kan ta tid å få nødvendig hjelp
Søkefunksjonen er ikke optimal
Mobil tilkobling fra bærbar pc innebærer en tungvint arbeidssituasjon pga webmail.
ingen
Det tar tid å få hjelp
Er ikke egentlig misfornøyd med noe spesielt.
Jeg kommer ikke på noe som er galt med dem.
Jeg ønsker meg en integrasjon mellom easycruit og ePhorte.
Utrolig visuelt rotete inngangs-websider for UiO, svært tidskrevende å finne det man trenger. Rotete, "strødd utover" sidedesign uten 
åpenbar logikk i hva som er plassert sammen. Nyhetssaker med fotografier og store overskrifter kjemper om plassen (og vinner!) over 
oversiktene over hvordan man kommer seg frem til det man faktisk åpnet uio.no for. Vanskelig å se hvilket hierarki man befinner seg i. 
Fremtrer som et multi-multidimensjonalt nettverk heller enn en trestruktur (det er selvsagt et nettverk, men bruker trenger å vite hvor 
han er!). Er man sjelden bruker må man lete og gjette seg til lokalisering av selv helt åpenbare tjenster. Lær av Apple's rene 
ikon-brukerflater, eller bruk en gammeldags hierarkisk venstremeny - det virker nemlig...
Av og til tar ting litt for lang tid. (Ett økende problem hos oss.)
Når lokal IT-person er dyktig og serviceinnstilt er hjelpen meget god. Men noen lever dessverre i sin egen verden og hjelpen består i å 
stå å klø seg i hodet og si og komme med en mulig løsning som vi som brukere kan gjøre selv. Jeg er da ikke typen til å ta kontakt før 
jeg har et faktisk problem, løsningen min blir da er å finne den personen som er serviceinnstilt.
USIT har jeg ikke så god kontakt med, vet faktisk ikke hva de kan hjelpe med, det syns jeg er difust.
ingen
For få ansatte lokalt (OUS Ullevål), vanskelig å komme i kontakt med den ene som finnes.
Eg sitter midt mellom IT-gruppa så dei er veldig lette å få tak på så det er ikkje noko spesielt eg er misfornøyd med.
Ikke trådløs utskrift for Mac os x 10.8
Ingen MAC støtte lokalt på HELSAM
Ikke misfornøyd!
liten oppfølging og tilgang til help når man trenger det. Som UiO ansatt  merker jeg at jeg IT messig ligger langt etter internasjonale 
kollegaer. Dette bidrar til at  jeg  på flere områder ikke henger med internasjonalt.  Passordet er så komplisert at det er vanskelig å 
bruke
Fravær av personlig service
Mangler WiFi tilgang
At det ikke er brukerstøtte på Iphone/Ipad - som jeg bruker veldig mye på jobb.
Egetnlig ikke særlig misfornøyd med noe (knyttet til IT-tjenestene) :-)
Tilgjengelighet! Jeg er stipendiat ved Medisinsk fak. og har arbeidplass i et kompetansesenter som hører til Ullevål. Det er bare 1 IT 
ansatt som tar seg av stipendiatenes IT behov.
Kan ta lang tid å få svar på henvendelser



Responstid
Dårlig kommunikasjon når vi flytter.
Noe ligger "godt gjemt", f eks "Mine sider", der man f eks laster opp forelesnigner.
utskrift fra Mac til lokale skrivere - lange perioder problematisk ved oppdatering av Mac OS X
Jeg bruker forskernett på Rikshospitalet til daglig, og er bare knyttet til UIO en sjelden gang.
"åpningstidene" / arbeidstidene
Litt uklart system angående hvorvidt en sak er åpen eller ikke, hvem som er ansvarlig og når/hvorfor en sak lukkes/regnes som 
avsluttet.
Det kan ta litt lang tid å få svar
Registreringen av it-utstyr og muligheten til å spore utstyr tilbake til eier.
Lenker som ikke fungerer etter omlegginga, men som det framleis blir lenka til.
At jeg ikke fikk kjøpe Mac for to år siden.
tidvis tidligere har det vært problemer med VPN/kiosk forbindelsen
ingenting
at perifere brukere (sykehusansatte) i tiltagende grad kastes ut som brukere av innsparingshensyn i stedet for at det kan betales for 
denne tjenesten. Dette er skadelig for forskningen i sykehusmiljøene.
1) Tilgang til UiO-nettet. Jeg vil anta at det er et stort antall brukere med arbeidssted annet enn Blindern, og til dels et godt stykke fra 
Blindern. Synes da det bør lages et system der en ikke må bruke en halv arbeidsdag for å hente passord på Blindern som samtidig 
ivaretar sikkerheten. Jeg fikk til slutt opplyst (motvillig) at det fantes en ordning med at passordet kunne faxes, men brukte likevel 
uforholdsmessig mye tid på en så enkel og grunnleggende selvfølgelighet som å få tilgang til nettet.
2) I forbindelse med utdeling av passord måtte jeg ringe opp Huston 5 ganger iløpet av et par timers tid, men fikk ikke noe navn på 
saksbehandleren,  bare beskjed om å ringe opp og snakke med den jeg traff. Måtte da forklare mitt ærende like mange ganger (og tror 
jeg snakket med samme navnløse person opptil flere ganger). Det virker ganske meningsløst og svært lite serviceminded.
Igen hjelp til å endre noe så enkelt som navn (meg som adressat) på e-post. På min e-post står det KUN FORNAVN! En seriør 
institusjon som UiO burde operere med fornavn OG ETTERNAVN når e-post-navn fremkommer til adressat. Etter 23 år ved en annen 
institusjon, ville IT-tjenesten fikset dette på et par minutter. Nå er det blitt tre saksbehandlinger ut av min forespørsel, og det er ennå 
ikke i orden. Første henvendelse om denne saken august 2012.
Det tar veldig lang tid å ha svar fra IT-tjenesten. Linux-plattformen har støtte bare 3 dager i uken og har ikke remote desktop
At kalender og mail ikke er integrert i samme system.
Vanskelig å finne fram
Jeg har ikke haft nogle dårlige oplevelser med IT her på UiO

3. Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten?

SPØRSMÅL OM ELEKTRONISK POST OG KALENDER

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært fornøyd 25,9 % 57
2 Fornøyd 50,5 % 111
3 Sånn passe 17,7 % 39
4 Misfornøyd 2,7 % 6
5 Svært misfornøyd 0,5 % 1
6 Vet ikke 2,7 % 6
Total 220

4. Hvor ofte bruker du e-post...:

Alternativer N
1 På jobben? 219
2 Hjemmefra? 208
3 På reisefot og ellers? 199

4.1 Hvor ofte bruker du e-post...: - På jobben?

Alternativer Prosent Verdi
1 Daglig 97,3 % 213
2 Ukentlig 2,3 % 5
3 Sjeldnere 0,5 % 1
4 Aldri 0,0 % 0
Total 219

4.2 Hvor ofte bruker du e-post...: - Hjemmefra?

Alternativer Prosent Verdi
1 Daglig 67,8 % 141
2 Ukentlig 25,5 % 53
3 Sjeldnere 4,8 % 10
4 Aldri 1,9 % 4
Total 208



4.3 Hvor ofte bruker du e-post...: - På reisefot og ellers?

Alternativer Prosent Verdi
1 Daglig 44,7 % 89
2 Ukentlig 19,6 % 39
3 Sjeldnere 29,6 % 59
4 Aldri 6,0 % 12
Total 199

5. Hva opplever du som de største problemene med e-post? (sett ett eller flere kryss)

Alternativer Prosent Verdi
1 Har ingen problemer med e-post 52,3 % 115
2 For mye søppelpost (spam) 20,0 % 44
3 Virus i e-posten 0,5 % 1
4 Postprogrammet er for dårlig 11,4 % 25
5 Tjenesten er vanskelig å bruke 3,6 % 8
6 Å finne e-postadressen til folk 15,5 % 34
7 Tjenesten er ustabil 3,6 % 8
8 Det går for tregt 5,0 % 11
9 Annet, spesifisér: 19,1 % 42
Total 220

Ingen mulighet for Exchange / push til iOS
BRUKER FORTSATT DEN GAMLE ORDNINGEN
størrelse på innboksen
Webmail-søk er primitivt.
Snakker ikke med Notes
Jg kommer ikke inn på WEB mail fra IPAD. Håpløst på reise!!
dårlig søk funksjon, ønsker nyere oppdatering
Når jeg jobber på hjemmekontor og jeg 'tagger' viktige eposter,er ikke taggene synlig når jeg kommer tilbake på kontor-PC:n.Dette 
fører til at de blir glemt.
Lagringskapasiteten
for lite lagringskapasitet på web-mail
For dårlig lagringskapasitet av e-poster. Trenger mer plass til e-poster for oppfølging av prosjektsaker.
Se tidligere kommentar om en kolonne med navn på mottaker av epostene i sent-mappen.
kalenderfunksjon
kunne vært greit med integrert kalendersystem
At det kan bli fort fullt i travle perioder :) Godt å kunne ta vare på e-post for informasjon.
Outlook har kalender, det har ikke UiO-systemet
For liten plasskvote
Blir fort fullt, ønsker bedre arkivfunksjon for lagring på hjemmeområdet i Thunderbird, uten at det forbruker
Dårlig webleser, den gamle var bedre .....
videresender alt til gmail
Bruk Outlook!
Var tidligere bruker av Outlook og synes det er mye bedre
"Søk" funker ikke så bra
gjelder webmail
Lage egne adresselister får jeg ikke til med thunderbird
At epostadresser til folk som har sluttet/forflyttet seg innen UiO ikke slettes.
vanskelig å finne svar når jeg trenger hjelp
kan ikke sende e post hjemmefra men kan ta emot
Veldig tregt å åpne vedlegg. Uoversiktlig oppsett. Tungvint å legge inn mailadresser. Tilgang til Mozilla kun fra ett kontorsted, ellers 
bare via webmail. etc
Ofte ikke mulig å flytte mailer i innboksen over i andre mapper.
Det er kommer litt mye spam igjennom systemet
søke-funksjon i posten er ikke god
da jeg hovedsakelig er på forskernett, bruker jeg aldir UiOs egen epost tjeneste
Skulle vært som outlook og "wordbasert" med gode muligheter for å lage underpunkter, endre skrifttyper, fet skrift etcetc
har problemer med thunderbird og derfor avhengig av webmail, dette er litt kronglete...
layout på webmail gjør at lesing av e-post er vanskeligere enn det burde være
Ferdig programvare opp mot felles kalender for alle
For lite kapasitet (størrelse).
Som nevnt i svarfelt til spørsmål 1.
dårlig at det ikke er html automatisk og ikke integrert kalenderfunksjon
Mozilla Thunderbid programmet vi bruker til e-post kører ofte langsomt, der er ofte delay når man skriver i emne felt

6. Hvor fornøyd er du med Notes som elektronisk kalendersystem?

Alternativer Prosent Verdi



1 Bruker ikke Notes 57,0 % 126
2 Svært fornøyd 3,6 % 8
3 Fornøyd 9,0 % 20
4 Sånn passe 8,6 % 19
5 Misfornøyd 1,8 % 4
6 Svært misfornøyd 4,5 % 10
7 Vet ikke 15,4 % 34
Total 221

7. Hvor fornøyd er du alt i alt med websidene om IT-tjenestene?

SPØRSMÅL OM WEBSIDENE OM IT-TJENESTENE (dvs. lokale og sentrale nettsider med informasjon om IT-tjenestene ved UiO)

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker dem ikke 23,6 % 52
2 Svært fornøyd 8,6 % 19
3 Fornøyd 36,8 % 81
4 Sånn passe 19,1 % 42
5 Misfornøyd 3,2 % 7
6 Svært misfornøyd 0,5 % 1
7 Vet ikke 8,2 % 18
Total 220

8. Syns du innholdet på websidene om IT-tjenestene er...?

Alternativer N
1 Blitt bedre med de nye sidene 203
2 Leselig og forståelig 199
3 Viktig og relevant 195
4 Oppdatert og ajourført 199

8.1 Syns du innholdet på websidene om IT-tjenestene er...? - Blitt bedre med de nye sidene

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, stort sett 15,8 % 32
2 I noen grad 22,7 % 46
3 I liten grad 7,9 % 16
4 Bruker ikke sidene 11,8 % 24
5 Vet ikke 41,9 % 85
Total 203

8.2 Syns du innholdet på websidene om IT-tjenestene er...? - Leselig og forståelig

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, stort sett 37,2 % 74
2 I noen grad 21,1 % 42
3 I liten grad 3,5 % 7
4 Bruker ikke sidene 11,6 % 23
5 Vet ikke 26,6 % 53
Total 199

8.3 Syns du innholdet på websidene om IT-tjenestene er...? - Viktig og relevant

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, stort sett 33,3 % 65
2 I noen grad 25,6 % 50
3 I liten grad 3,1 % 6
4 Bruker ikke sidene 11,8 % 23
5 Vet ikke 26,2 % 51
Total 195

8.4 Syns du innholdet på websidene om IT-tjenestene er...? - Oppdatert og ajourført

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, stort sett 21,6 % 43
2 I noen grad 28,6 % 57
3 I liten grad 4,0 % 8
4 Bruker ikke sidene 11,1 % 22
5 Vet ikke 34,7 % 69



Total 199

9. Publiserer du («legger ut ting») på universitetets websider? (sett ett eller flere kryss)

SPØRSMÅL OM PUBLISERING I WEB

Alternativer Prosent Verdi
1 Nei, uaktuelt i mitt arbeid 50,0 % 110
2 Nei, mangler kompetanse 17,7 % 39
3 Ja, i forskningen 13,2 % 29
4 Ja, i undervisningen 12,7 % 28
5 Ja, i administativ sammenheng 13,2 % 29
6 I annen jobbsammenheng 0,5 % 1
7 Annet, spesifisér: 7,3 % 16
Total 220

Min undervisning og forskning blir lagt ut på web av andre enn meg selv
Nei, Har behov for å bruke web som informasjonkanal i arbeidet men får ikke tilgang
Egen hjemmeside. I webs barndom websider for Ernæringsinst. til 2003
Lager innhold, men publiserer ikke
Får foreløpig bistand fra publisist på selve publiseringen, har selv ansvar for innholdet
Kun på fronter til undervisning
Medi ansvarlig publiserer for meg
Bruker mest egen webside www.bruland.info
fronter
Ønsker å få lært opp 2 førstekonsulenter, har ventet lenge pga opplæringsflaskehals.
Ikke så mye nå lenger, men litt i innkjøp
Nei
Superbruker legger inn
Ikke tid!
bruker egne webhotell
Ved ikke hvad det er

10. Hvilke tjenester bruker du når du publiserer på web i jobbsammenheng? (sett ett eller flere kryss)

Alternativer Prosent Verdi
1 Jeg publiserer ikke i Web 66,7 % 140
2 Vortex 16,7 % 35
3 Wiki 1,4 % 3
4 Fronter 11,4 % 24
5 Sosiale medier (Facebook, Twitter, YouTube...) 4,3 % 9
6 Annet, spesifisér: 6,7 % 14
Total 210

andre tar seg av selve utlegging
Lederansvar for vår nett-redaktør
minestudier (MedFak) og folk.uio.no
Mine studier
Interne sider for medisinstudentene
MineStudier
"Web-ansvarlig" i gruppen publisere
Se ad egen webside
min side, læremateriell medfak
Må dessverre gå via superbrukere
Påmeldingslister i Questback
Mine sider
joomla og ftp på egne webhotell

11. Hva slags stilling har du? (Obligatorisk spørsmål!)

FOR DE NESTE SPØRSMÅLENE TRENGER VI Å VITE OM DU HAR VITENSKAPELIG ELLER IKKE-VITENSKAPELIG STLLING.

Alternativer Prosent Verdi
1 Vitenskapelig 66,1 % 146
2 Ikke vitenskapelig 33,9 % 75
Total 221

12. Bruker du, eller kjenner du til følgende tjenester fra USIT?



SPØRSMÅL OM IT I UNDERVISNING OG FORSKNING (Kun dere som har krysset av for vitenskapelig stilling får disse 
spørsmålene.)

Alternativer N
1 Beregningstjenesten (abel) 146
2 Lagringstjenesten for vitenskapelige data 145
3 Multimediatjenesten og USITs studio 144
4 Statistikkserverne 145
5 Bioportalen 142
6 Tjeneste for kvalitative metoder 143

12.1 Bruker du, eller kjenner du til følgende tjenester fra USIT? - Beregningstjenesten (abel)

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker/Har brukt 4,1 % 6
2 Kjenner til 7,5 % 11
3 Kjenner ikke til 73,3 % 107
4 Ikke aktuelt 15,1 % 22
Total 146

12.2 Bruker du, eller kjenner du til følgende tjenester fra USIT? - Lagringstjenesten for vitenskapelige data

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker/Har brukt 9,0 % 13
2 Kjenner til 19,3 % 28
3 Kjenner ikke til 65,5 % 95
4 Ikke aktuelt 6,2 % 9
Total 145

12.3 Bruker du, eller kjenner du til følgende tjenester fra USIT? - Multimediatjenesten og USITs studio

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker/Har brukt 1,4 % 2
2 Kjenner til 14,6 % 21
3 Kjenner ikke til 77,1 % 111
4 Ikke aktuelt 6,9 % 10
Total 144

12.4 Bruker du, eller kjenner du til følgende tjenester fra USIT? - Statistikkserverne

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker/Har brukt 17,2 % 25
2 Kjenner til 18,6 % 27
3 Kjenner ikke til 57,9 % 84
4 Ikke aktuelt 6,2 % 9
Total 145

12.5 Bruker du, eller kjenner du til følgende tjenester fra USIT? - Bioportalen

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker/Har brukt 2,1 % 3
2 Kjenner til 8,5 % 12
3 Kjenner ikke til 76,8 % 109
4 Ikke aktuelt 12,7 % 18
Total 142

12.6 Bruker du, eller kjenner du til følgende tjenester fra USIT? - Tjeneste for kvalitative metoder

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker/Har brukt 0,7 % 1
2 Kjenner til 5,6 % 8
3 Kjenner ikke til 79,0 % 113
4 Ikke aktuelt 14,7 % 21
Total 143

13. Hvordan ble du kjent med IT-tjenester og -ressurser for forskning og/eller undervisning? (sett ett eller flere kryss)

Alternativer Prosent Verdi
1 Gjennom kolleger 61,0 % 72



2 På websider 44,9 % 53
3 Fra Lokal IT 22,0 % 26
4 Kurs hos USIT 2,5 % 3
5 Fra personer ved USIT 8,5 % 10
6 Andre kilder, spesifisér: 6,8 % 8
Total 118

På emne jeg tok da jeg studerte
Har ikek fått opplysninger
Umulig å finne info om, gjennom rykter og detektivarbeid
spss-kurs
kjenner ingen!
Pedagogikkkurs
Jeg søgte længe på uio.no og fandt lidt, men har tydeligvis ikke fundet alle jeres tilbud, da jeg ikke kender nogle af ovenstående 
muligheder.

14. Er det IT-tjenester eller -ressurser du savner i forskningen din?

Begge deler
Det jeg trenger finnes, enten av site-lisenser eller som gratis-software; bare så synd hele UiO-oppsettet stritter imot når man vil bruke 
det sistnevnte.
Kjøper dem selv. Opplysninger om IT tjenester ved UiO er svært dårlige og nesten usynlige.
Dokument-sharing når flere medforfattere skal korrigere den samme teksten.
Enkel overføring av store mengder data fra OUS-forskernett til UiO.
Få lov til å ha PC'er med forskningsutstyr på UiO nettet som ikke tilfredsstiller "UiO maskinkrav" siden PC'ene er tilpasset utstyret de 
er innkjøpt til, ikke UiO's nett.
Burde bruke mer statistikk, men kjenner ikke mulighetene.
Lagring av personsensitive data (pasienter som deltar i klinisk forskning) er p.t. ikke mulig ved UiO, kun helseforetak. Uheldig, fordi 
deltakerne iblant kommer fra ulike HF, men følges opp i samme UiO-prosjekt.
savner annonsering om IT-tilbud og kurs hos USIT via e-mail
Nei, vi har et godt samarbeid med kolleger ved USIT i de prosjektene hvor det kreves. Har fått god hjelp og oppfølging.
Prosjektstyringsverktøy
Informasjon
Trenger mer opplæring
Jeg er professor II og bruker vanligvis ressurser utenfor UiO til forskning
ser jeg burde visst mer om lagring av vitenskapelige data og om tjenester for forskere innen kvalitative metoder
Tilgang til web-publisering fra egen forskningsgruppe. Veien om superbruker kompliserer og reduserer anvendelighet og kreativitet
ja, i fht lagring av data
resurser
vet ikke
Kan alltid utvikles
begge deler. I tillegg vil jeg ikke bruke tid på å sette meg inn i stadig nye portaler, et uttall av passord etc
IT
nei
Mest IT-tjenester og tilgjengelighet på IT-personalet.
Et inføringskurs i muligheter/bruk
Fjernadgang. Jeg vil gerne kunne bruge min computer hjemme såvel som på job med samme grad af funktionalitet. Muligvis kan man 
dette, men jeg kan ikke finde informationer om det.
savner it-hjelp lokalt på avdelingen
Det er mulig det eksisterer men SPSS har en power-estimerings modul for beregning av utvalgsstørrelse som jeg flere ganger har 
ønsket tilgang til.
Bruker svært lite av dette, da jeg jobber på OUS, selv om jeg får lønn fra UiO.
Noen som kjenner godt til SAS softvaren (statistikk program).
ekstern tilgang til min linux maskin på kontoret mitt eller annet LAMP system der jeg kan ha mine data lagret.

15. Hvor tilfreds er du med Fronter-tjenesten ved UiO?

SPØRSMÅL OM IT I UNDERVISNINGEN (Kun dere som har krysset av for vitenskapelig stilling får disse spørsmålene.)

Alternativer N
1 Funksjonalitet og bruk 146
2 Opplæring, hjelp og informasjon 141

15.1 Hvor tilfreds er du med Fronter-tjenesten ved UiO? - Funksjonalitet og bruk

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært fornøyd 5,5 % 8
2 Ganske fornøyd 19,2 % 28
3 Sånn passe 16,4 % 24
4 Ganske misfornøyd 2,7 % 4



5 Svært misfornøyd 0,0 % 0
6 Bruker ikke 56,2 % 82
Total 146

15.2 Hvor tilfreds er du med Fronter-tjenesten ved UiO? - Opplæring, hjelp og informasjon

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært fornøyd 3,5 % 5
2 Ganske fornøyd 14,9 % 21
3 Sånn passe 15,6 % 22
4 Ganske misfornøyd 5,7 % 8
5 Svært misfornøyd 2,8 % 4
6 Bruker ikke 57,4 % 81
Total 141

16. Det har den siste tiden blitt mer vanlig å gjøre opptak av forelesninger (bare lyd eller lyd & bilde) og legge dette ut på 
semestersiden eller i Fronter. Hva er ditt syn på dette?

Alternativer Prosent Verdi
1 Jeg vil ikke begynne med dette 57,7 % 79
2 Jeg gjør det, men har ikke behov for hjelp 2,9 % 4
3 Jeg gjør det, og har behov for hjelp 2,2 % 3
4 Jeg vil begynne, men trenger ikke hjelp 5,1 % 7
5 Jeg vil begynne, og trenger hjelp 10,2 % 14
6 Annet, spesifisér: 21,9 % 30
Total 137

Underviser ikke
Ikke aktuelt pt. men viktig og interessant - og viktig med gode støttefunksjoner for dette.
Har kun gruppeundervisning
ikke tenkt på det
Dette har ikke vært aktuelt eller diskutert ved vår avdeling.
Har svært lite forelesninger
Ikke relevant, underviser ikke
Gjort det tidligere
ikke aktuelt
Er litt redd forat studentene da skal sitte hjemme og høre på forelesningen...
har ikke tenkt på det
ikke aktuelt i min stilling
Ikke aktuelt for meg nå
Har sjelden undervisning.
Ikke aktuelt
klinisk undervisning med pasienter så det har sin begrensning
aldri hørt om det
Har ikke brukte dette ennå
Holder ikke forelesninger
bruker pasientvideoer
bruger det ikke
holder ikke forelesninger
Jeg blir leid inntil forelesninger, men er åpen for dette dersom oppdragsgiverne ønsker det.
Jeg underviser ikke, men syns det er en god idé. Noe jeg ville ha satt pris på da jeg var student.
er ikke aktuelt for meg. bruker det aldri
ikke aktuelt
Har pt ikke undervisning

17. På hvilken måte mener du IT kan bidra til økning av studiekvaliteten i forbindelse med din undervisning?

Vet ikke
Jeg vil gjerne bli filmet i undervisningen (og tilby andre lærere å bli filmet), men bare for å se igjennom hvordan jeg selv fungerer. 
Ønsker ikke å legge ut på video av egen undervisning.
Vi kan bruke ressursene på en mer hensiktsmessig måte. En del undervisnig kunne vært lagt opp mer med e-læring som basis, og 
understøttet av andre undervisningsformer. I dag er det motsatt. Vi gjør det på gammeldags måte, med elektroniske systemer som 
supplering
Tror ikke bidrag fra IT er nødvendig
Først må IT sette seg inn i hvordan undervisningen fungerer ved de ulike fakultetene.
IT er ikke på samme planet som lærerene.
Har nå bare smågruppeundervisning
Kan lage e-foreleninger som studentene kan se/lytte til når de vil og bruke til repetisjon.
Bruk av klikkere
For meg personlig ville det vært fint om lokal IT var behjelpelig og positive til å innstallere ekstra software som jeg kunen tneke meg å 



bruke i undervisningen (f.eks. Meistermind)
Fronter: Det vil være en stor fordel om det er mulig å skrive navnene på emnene i stedenfor emnekodene.
Underviser ikke
Mer brukervennlighet
Jeg ville bruke mer multimedia, så IT kan bidra med opplæring
Fronter er en god ide, men føles ikke som et ferdig produkt - det er det for rotete og kronglete til (men dette går jeg ut i fra at IT ikke 
kan gjøre så mye med, utover å vente på nye versjoner av Fronter).
Ellers kan alltids det få tilgang til Fronter for eksterne kurs-deltakere (uten UiO-bruker) gjøres lettere (men der har det kanskje skjedd 
noe allerede).
Produsere demovidoer
Kunne ønske mer opplæring i bruk av smart board
Måtte være å gjøre meg bedre kjnet med de mulighetene som finnes og trygg nok på å bruke dem
Man kunne tenke seg læringsprogrammer. Dette vil ta tid, ogh i dagens situasjon fra forskningstid.
hjælpa til med handouts
Har sjelden undervisning.
vet ikke
Kvalitetssikring. Brukermedvirkning
Usikker.
Få tilgang til journalsystemer og røntgenbilder på PC'er i auditoriene.
Være raskt tilgjengelige på e-post.
har ikke undervisning
Alle nyee vitenskapelige ansatte burde tilbys et dagskurs i håndtering av IT systemene. Det ville spare mye tid. Hva med p ha et kurs 
rundt 1- september og et kurs rundt 1. februar?
Vet ikke.
vet ikke

18. Er det IT-tjenester eller ressurser du savner i undervisningen din?

Begge deler
Jeg synes det vanskelig å legge ut forelesninger. DET VAR LETTERE FØR!
Kjenner ikke godt nok til mulighetene til å svare godt på dette
Nei
Nei.
Mangler egen kompetanse
såkalt klikkere-rask tilbakemelding og evaluering av egen undervisning
Elektronik tilbakemelding på undervisningskvalitet
Underviser ikke
Informasjon om tilgjenglige ressurser rutinemessig til ny ansatte,
Lettere tilgang på mentometer/klikkere
ikke noe jeg kommer på nå
Nei, fordi jeg gjennomfører undervisningen min på Rikshospitalet
it tjenester
Nei. Har fått hjelp til det jeg har hatt behov for. Har ikke undervisning akkurat nå.
Har sjelden undervisning.
Dette gjelder designen av minestudier.no - for meg er dette en IT-tjeneste, men kanskje ikke for dere?
Det er meningsløst at kun en underviser kan settes opp per "leksjon", selv om leksjonen består av fire grupper i parallell en hel dag 
(minestudier). Denne praksisen fører nemlig til at kun en av fire undervisere får opp leksjonen i sin kalender og kun en får tilgang til 
studentenes epostadresser for å gi beskjed om forberedelser etc.
Det hadde vært fint å kunne lage linker til forelesningene i timeplanen (medisin, minestudier) for relevante filer for studentforberedelser
begge deler
nei
Nei
har ikke undervisning
Vet ikke.
vet ikke
Backup server and applications server.

19. Hvordan vil du beskrive din IT-kompetanse når det gjelder å utføre arbeidet ditt på en god måte?

SPØRSMÅL OM KOMPETANSE OG OPPLÆRING

Alternativer Prosent Verdi
1 Meget god 21,6 % 47
2 God 44,5 % 97
3 Sånn passe 26,6 % 58
4 Ikke så bra 5,0 % 11
5 For dårlig 2,3 % 5
6 Vet ikke 0,0 % 0
Total 218



20. Har du kjennskap til eller erfaring med noen av disse opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss)

Alternativer N
1 Lynkurs-dagene 210
2 Andre kurs hos USIT 207
3 Kurs hos Lokal IT 196
4 Kurs om beregningsanlegget (abel) 198
5 Kjøpekurs utenfor UiO 198

20.1 Har du kjennskap til eller erfaring med noen av disse opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss) - Lynkurs-dagene

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, benyttet 37,6 % 79
2 Nei, ikke interessant 9,0 % 19
3 Nei, ikke anledning 22,9 % 48
4 Nei, kjenner ikke til 32,4 % 68
Total 210

20.2 Har du kjennskap til eller erfaring med noen av disse opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss) - Andre kurs hos 
USIT

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, benyttet 22,2 % 46
2 Nei, ikke interessant 10,6 % 22
3 Nei, ikke anledning 15,5 % 32
4 Nei, kjenner ikke til 53,1 % 110
Total 207

20.3 Har du kjennskap til eller erfaring med noen av disse opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss) - Kurs hos Lokal IT

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, benyttet 11,7 % 23
2 Nei, ikke interessant 12,8 % 25
3 Nei, ikke anledning 13,3 % 26
4 Nei, kjenner ikke til 63,3 % 124
Total 196

20.4 Har du kjennskap til eller erfaring med noen av disse opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss) - Kurs om 
beregningsanlegget (abel)

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, benyttet 1,0 % 2
2 Nei, ikke interessant 15,2 % 30
3 Nei, ikke anledning 4,5 % 9
4 Nei, kjenner ikke til 80,3 % 159
Total 198

20.5 Har du kjennskap til eller erfaring med noen av disse opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss) - Kjøpekurs utenfor 
UiO

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, benyttet 12,6 % 25
2 Nei, ikke interessant 17,2 % 34
3 Nei, ikke anledning 10,1 % 20
4 Nei, kjenner ikke til 61,1 % 121
Total 198

21. Hvordan fikk du eventuelt kjennskap til opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss)

Alternativer N
1 Lynkurs-dagene 182
2 Gratiskurs hos USIT 173
3 Kurs om beregningsanlegget (abel) 169
4 Kjøpekurs utenfor UiO 170

21.1 Hvordan fikk du eventuelt kjennskap til opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss) - Lynkurs-dagene

Alternativer Prosent Verdi
1 Fra kolleger 24,2 % 44



2 Fra Lokal IT 11,5 % 21
3 Fra USIT 19,2 % 35
4 Kursoversikt på ansattesider 21,4 % 39
5 Andre kilder 9,9 % 18
6 Kjenner ikke til dette 31,9 % 58
Total 182

21.2 Hvordan fikk du eventuelt kjennskap til opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss) - Gratiskurs hos USIT

Alternativer Prosent Verdi
1 Fra kolleger 9,2 % 16
2 Fra Lokal IT 4,6 % 8
3 Fra USIT 12,1 % 21
4 Kursoversikt på ansattesider 12,1 % 21
5 Andre kilder 5,2 % 9
6 Kjenner ikke til dette 64,2 % 111
Total 173

21.3 Hvordan fikk du eventuelt kjennskap til opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss) - Kurs om beregningsanlegget 
(abel)

Alternativer Prosent Verdi
1 Fra kolleger 1,2 % 2
2 Fra Lokal IT 0,6 % 1
3 Fra USIT 3,6 % 6
4 Kursoversikt på ansattesider 0,0 % 0
5 Andre kilder 2,4 % 4
6 Kjenner ikke til dette 92,3 % 156
Total 169

21.4 Hvordan fikk du eventuelt kjennskap til opplæringstilbudene? (sett ett eller flere kryss) - Kjøpekurs utenfor UiO

Alternativer Prosent Verdi
1 Fra kolleger 10,0 % 17
2 Fra Lokal IT 2,9 % 5
3 Fra USIT 2,9 % 5
4 Kursoversikt på ansattesider 5,3 % 9
5 Andre kilder 14,7 % 25
6 Kjenner ikke til dette 74,7 % 127
Total 170

22. Vet du hvem din lokale IT-ansvarlige er?

SPØRSMÅL OM HJELP OG BRUKERSTØTTE

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja 84,3 % 183
2 Nei, vet ikke 13,4 % 29
3 Nei, har ingen 2,3 % 5
Total 217

23. Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer?

Alternativer N
1 Lokal IT 215
2 Kolleger («nabohjelp») 203
3 USIT 196
4 Websider om IT-tjenestene 188
5 E-postlister for tjenestene 184
6 Eksterne kilder (Google o.l.) 190

23.1 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer? - Lokal IT

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært ofte 20,5 % 44
2 Ganske ofte 24,7 % 53
3 Av og til 37,7 % 81
4 Sjelden 13,0 % 28
5 Aldri 4,2 % 9



Total 215

23.2 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer? - Kolleger («nabohjelp»)

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært ofte 13,8 % 28
2 Ganske ofte 24,1 % 49
3 Av og til 30,0 % 61
4 Sjelden 21,7 % 44
5 Aldri 10,3 % 21
Total 203

23.3 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer? - USIT

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært ofte 1,5 % 3
2 Ganske ofte 2,0 % 4
3 Av og til 26,0 % 51
4 Sjelden 32,1 % 63
5 Aldri 38,3 % 75
Total 196

23.4 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer? - Websider om IT-tjenestene

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært ofte 8,0 % 15
2 Ganske ofte 18,6 % 35
3 Av og til 27,1 % 51
4 Sjelden 18,1 % 34
5 Aldri 28,2 % 53
Total 188

23.5 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer? - E-postlister for tjenestene

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært ofte 0,0 % 0
2 Ganske ofte 6,5 % 12
3 Av og til 11,4 % 21
4 Sjelden 21,7 % 40
5 Aldri 60,3 % 111
Total 184

23.6 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer? - Eksterne kilder (Google o.l.)

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært ofte 15,8 % 30
2 Ganske ofte 18,4 % 35
3 Av og til 25,8 % 49
4 Sjelden 12,1 % 23
5 Aldri 27,9 % 53
Total 190

24. Hva slags problemer har du bedt om hjelp til den siste måneden? (sett ett eller flere kryss)

Alternativer Prosent Verdi
1 Har ikke bedt om hjelp 32,2 % 69
2 Brannslukking («krise» der og da) 9,3 % 20
3 Installasjon av programmer eller utstyr 41,1 % 88
4 Tekniske problemer med eget utstyr 23,8 % 51
5 Problemer med fellesutstyr (printere o.l.) 17,3 % 37
6 Problemer med programvaren 15,4 % 33
7 Behov for informasjon og opplæring 10,7 % 23
8 Behov for fagrelatert konsulenthjelp 6,1 % 13
9 Annet, spesifisér: 5,1 % 11
Total 214

Benytter mest HELPDESK ved Rikshospitalet
Abel-relaterte ting
Feil/problemer med web-skjema
Trenger en løsning for ansatte som må ha tilgang til flere enn 15 fellesområder



Oppdatering av utstyr på kontorplassen, midlertidige adminrettigheter for installering/oppdatering av programvare, info om 
e-posttjenesten, info statistikkserverene
tilgang til lisensiert programvare
Ny PC
Kjøp av ny pc
Passord/brukernavn
Datalagring, problemer med programkiosk

25. Hvor fornøyd er du med hjelpen du får av lokal IT?

Alternativer Prosent Verdi
1 Svært fornøyd 45,2 % 98
2 Fornøyd 33,6 % 73
3 Sånn passe 15,7 % 34
4 Misfornøyd 1,8 % 4
5 Svært misfornøyd 0,9 % 2
6 Får ikke lokal hjelp 2,8 % 6
Total 217

26. Har du idéer til hvordan IT-hjelpen eventuelt kan forbedres?

Å bruke 2 uker på å sette opp en Mac, og påstå at dette umulig kan gå fortere, og heller ikke ha noen alternativ løsning på trappene, 
med andre ord 2 uker "arbeidsledig", gir ikke tommel opp.
Det var bedre før. Det er for lite ressurser! Ansett flere som kan det vi spør om.
Svært person-avhengig. Tidligere super-nerd ga fabelaktig service
Sentralt må IT forstå at de er en servicefunksjon og at de faktisk eksisterer pga brukerene og ikke omvendt.
Jeg er henvist løokal IT og de klarer ikke å løse mine problemer
Det er et stort problem at vi i tillegg til UiO-nettet må bruke forskernett. Vi detter derfor mellom alle stoler. da ingen på UiO vil gjøre noe 
med forskernettet. det skulle være felles for RH/UiO
Kunne være fint å få en bestemt tid man kunne møte der når man meldte inn et problem.
Vurdere en annen løsning for printing over trådløst nettverk.
Man kunne ha arrangert lynkurs i utvalgte tema på arbeidsplassen med jevne mellomrom. Det er vanskelig å finne tid til å komme til 
Blindern på lynkursdagene. Sjelden jeg får det til. en lyn-oppdatering på ti minutter i hurtigsnarveier for ulike programmer el.l som folk 
bruker kunne f.eks. vært nyttig. Man klarer ikke å huske og innarbeide så mange triks av gangen likevel. Ser også at det fortsatt er 
problemer med eldre ansatte som f.eks. ikke forstår grunnlegende prinsipper bak organisering av filer og mapper. F.eks. hvor et 
dokument lagres på maskinen. Slike ting kunne man også sørge for å gi mini-veiledning i på et allmøte el. Ta en ting hver gang, etter 
hvilke behov den lokale it-ansvarlige ser.
Mer handlingsrom for lokal-IT
Bedre kapasitet.
(svært lang ventetid på ikke prioriterte saker)
Det er mulig at det om hjelp til PC tilknyttet laboratorieinstrument skulle vært skrevet her.
Det kunne hjelpe at IT snakket sammen oftere enn bare på onsdagsmøter. Jeg har nå ventet i to uker for at de skal diskutere en sak i 
morgen på onsdagsmøtet...Det blir veldig ueffektivt og langdrygt.
Er i utgangspunktet svært fornøyd slik det er nå. Det eneste må være at de til tider har kapasitetsproblemer.
Øke bemanning på Inst for Klin Med
Sykehuspartnersystemet er utilfredsstillende. Mye bedre den gang det var UIO-ansatte som servet
Det bør være mulig å få hjlep goså for Mac brukere. det bør også være kurs, veiledning i bruk av f. eks lydopptakere for å kunne 
utnytte disse kapasitet og muligheter på best mulig måte.
rask og lett tilgjengelig, på ullevål kan det være vanskelig å få akutt assistanse ved major problems
det tar allt for lang tid at få hjælp nor man trenger det
Få navn på hvem man kan henvende seg til og raskere svar
De trenger større stab, de er underbemannet.
Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får av Lokal IT i dag (Lokal IT i dag er ikke den som er nærmest, for han funker ikke _ Lokal IT er 
litt lenger unna, men han er dyktig!). 
Det er under forandringer her og jeg er nervøs for hva som da vil skjer.
Vedkommende vil ikke gi support på Mac, noe som er uhørt
mac-støtte
lage mindre kompliserte it systemer
Det må være en fast kontaktperson på Radiumhospitalet, alternativt bør hans/hennes navn sendes ALLE med UiO-stilling på DNR
Mer tilgjengelighet ved å ha flere ansatte som kan ta seg av brukernes behov.
Tydelig oversikt over hvem som er ansvarlig hvor.
Responstid
Ja, dere kan klone Sindre Rian og Victor Bredholt!
Litt mer Mac velvilje
Mer tilgjengelig og  normal arbeidstid til kl 16...
Giv en intro til IT-systemet til nyansatte: hvilke programmer har I og hvordan får man dem? Kan man logge på med fjernadgang til 
IT-tjenester fra hjemmekontor? Hvilke kurser har I? 
lll Sørg for at jeres ansatte er ordentligt uddannede. Det er spild af min tid at få en ansat til at hjælpe mig, når han bruger hele dagen 
med min computer og problemet ikke løses (og jeg som IT-kyndig kan se, at den ansatte prøver at løse problemet på en irrationel 
måde). Måske kan Espen forklare andre ansatte, hvordan man reparerer en computer?



jeg savner å ha en it-person inne i avdelingen. Jeg tror at jeg hadde brukt vedkommende jevnlig, og at det hadde lettet jobben. Jo 
større avstand til ekspertisen, jo større er terskelen for å be om hjelp. Og hvis man tar kontakt, med feks USIT, så kan det ta lang tid 
før man får svar. Dyktig er de nok, det tviler jeg ikke på.
Bedre tilgjengelighet og bedre tid. De har alltid dårlig tid. Hvis de kunne ha satt av litt bedre tid, slik at man også kunne ha spurt om 
flere andre ting man lurer på, man går rundt og spør kolleger og det tar flere dager før man finner en løsning på det.
Ikke bare en "Saken er avsluttet"-fra IT-tjenesten. De må forsikre seg om at "saken" er i orden!

27. Hva slags maskiner(er) disponerer du i jobben din? (sett ett eller flere kryss)

SPØRSMÅL OM IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE

Alternativer N
1 Kontor 217
2 Hjemme 206

27.1 Hva slags maskiner(er) disponerer du i jobben din? (sett ett eller flere kryss) - Kontor

Alternativer Prosent Verdi
1 Stasjonær PC/Win 83,9 % 182
2 Stasjonær PC/Linux 1,4 % 3
3 Bærbar PC/Win 21,7 % 47
4 Bærbar PC/Linux 1,8 % 4
5 Stasjonær Mac 2,8 % 6
6 Bærbar Mac 7,4 % 16
7 Nettbrett 5,5 % 12
8 Har ikke utstyr 0,0 % 0
Total 217

27.2 Hva slags maskiner(er) disponerer du i jobben din? (sett ett eller flere kryss) - Hjemme

Alternativer Prosent Verdi
1 Stasjonær PC/Win 20,9 % 43
2 Stasjonær PC/Linux 1,5 % 3
3 Bærbar PC/Win 66,0 % 136
4 Bærbar PC/Linux 5,3 % 11
5 Stasjonær Mac 4,4 % 9
6 Bærbar Mac 17,5 % 36
7 Nettbrett 21,8 % 45
8 Har ikke utstyr 5,3 % 11
Total 206

28. Hvordan ble hjemmemaskinen din anskaffet?

Alternativer Prosent Verdi
1 Har ingen hjemmemaskin 5,5 % 12
2 Den tilhører universitetet 40,1 % 87
3 Privatkjøp 43,8 % 95
4 Annen måte, spesifisér: 10,6 % 23
Total 217

Via jobben
Rikshospitalet
Gjennom prosjektmidlene
Bærbar pc er jobbmaskin, nettbrett er kjøpt privat
Overtatt  fra kollega
Eies av sykehus
via forskningsleder
Kjøpt gjennom universitetet for prosjektmidler
iPad egen, Mac UiO
Forskningsmidler
tilhører annet arbeidssted
kjøpt fra forskningsmiddel
Innkjøpt av OUS, installert av UiO
Midler fra min veileder
Ekstern finansiering av prosjekt
Eksterne fondsmidler
BETALT MED MINE DRIFTSMIDLER
Annen arbeidsgiver
Forskningsmidler ekter
Universitetet har kjøpt den for meg gjennom driftstilskuddet mitt.



tilhører sykehuset
Tilhørerer OUS Rikshospitalet

29. Deler du hjemmemaskinen din med familiemedlemmer eller andre personer?

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja 21,2 % 45
2 Nei 78,8 % 167
Total 212

30. Hvor fornøyd er du med informasjonen om programvarer på universitetets nettsider («programvaredatabasen»)?

Alternativer Prosent Verdi
1 Kjenner ikke til 24,5 % 53
2 Har aldri brukt den 19,0 % 41
3 Svært fornøyd 14,8 % 32
4 Ganske fornøyd 30,6 % 66
5 Sånn passe 8,8 % 19
6 Ganske misfornøyd 1,4 % 3
7 Svært misfornøyd 0,9 % 2
Total 216

31. Er det utstyr eller programmer du savner for å kunne utføre jobben din tilfredsstillende?

Usit bør ikke anbefale bærbar PC med batteri som varer så kort.
Jeg fulgte Usit-anbefaling å kjøpe min bærbare PC for ca to år siden. Den er LATITUDE E4310 og den kan ikke brukes uten 
strømledning og dette var jeg ikke klar over. Kontaktet lokal IT-mannen og han sa det ikke finnes tilleggsbatteri for den. Jeg må bruke 
den med strømledning på hele tiden og det er tungvint av og til.
JA: 1) R-statistikk-pakke! Jeg får ikke lov av IT-tjenesten å legge den inn på  bærbar-PC (jeg har hovedstilling ved RH, og 
professorat II ved UiO.
2 Samme gjelder Skype til nett-møter etc. Nå er jeg invitert gjesteforsker ved Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, og må bruke mobilen 
til vitenskapelige Skype-samtaler. Dette er helt forkastelig, men av sikkerhetshensyn vil ikke RH tillate Skype.
3) Jeg får heller ikke lagt inn driver til hjemme-priner av samme grunn. Forstå det den som vil!!!
Skulle gjerne hatt eit godt program for å lage flytdiagram, brukar idag det web-baserte LucidChart. Hadde og vore bra med eit godt 
program til å produsere figurar med utgangspunkt i data (SPSS er ikkje bra på dette).
Kjenner for lite til dette, dessverre
Bruker nesten bare e-post og Bibliotek
Nei. Men det må bli lettere å bruke og oppdatere gratisprogrammer.
Dette er et dårlig spørsmål da IT UiO i de fleste tilfeller nekter å støtte flere av de programmene som er påkrevd for å gjøre forskning.
Nei, da de er kjøpt inn utenom programvaredatabasen
GraphPad Prism (graf- og statistikkprogram - hyppig brukt i laboratorieforsknign)
Nei,jeg sliter med at programmer jeg har og bruker hyppig, fungerer dårlig
Nei
Et program som fungerer bedre enn cord for remote desktop på mac.
Filemaker Pro Advanced
GraphPad Prism eller Sigmaplot
Som adm. ansatt med støttefunksjon mhp undervisning og eksamensavviklig i 12., 6., 5. og 4. semester hadde det vært fint og veldig 
praktisk med tilgang til mine studier.
Bedre kalendersystem
Skulle ønske vi kunne få smartboard på et av møterommene
LISREL
Program for beskrivelse av prosesser (flow-chart), aktiviteter og tilhørende rutinebeskrivelser.
Tegnebrett
flere statistikkprogrammer
Tror ikke det
Nei, men maskinen er svært treg. har meldt ifra dette, men får bare beskjed om å restarte - noe som ikke har hjulpet.
Enkel videoredigering,- mulig det finnes (har ikke sjekket ut skikkelig)
Nei
Ting har blitt lettere med kiosk-tjenesten for programmer man trenger av og til, men ikke bruker så mye (feks adobe-programmer).
Synes det er tidkrevende å finne ut av programvare tilbudet og hvordan jeg kan nyttiggjøre meg av det. Skulle ønske det var enkelt å 
få hjelp til slikt - ikke måtte sitte og streve med det på egemhånd
Tilgang til flere statistikk-pakker som bedre kombinerer lettbrukthet, dokumentasjon og grafikk-muligheter som SPSS og SAS mangler
nei
graph pad
Ja.. løser det meste med remote tilkobling til pcen koblet til UiO på jobb.
både deler
Tilgang til et velfungerende mailprogram. Mangler også mobil nettilkobling
Ja
Nei.
Nei.



Arbeider på sykehus og forsker på pasientdata som av personvernhensyn må ligge på sykehusets server. Dette forhindrer bruk av 
programvare som ikke Helse SørØst sin dataleverandør Sykehuspartner selv legger inn på sykehusserveren (våre PC'er er 
funksjonelt terminaler, og alle programmer er nettverksversjoner og ligger sentralt). Dette begrenser min totale analyseprogramvare til 
Office, SPSS (huff) og vistnok Access. Utilfredstillende, men nok vanskelig å løse for UiO?
e-post og kalender i samme program.
Nei! 
Det er bare mange forskjellige typer av samme program til forskjellige priser, så til tider må jeg spørre hva jeg skal velge for å kunne 
gjøre et riktig programvareinnkjøp.
Word for Mac på norsk
Grafikk- dataplotteprogrammer
ja det er stadig det dukker opp at jeg ikke har programmer lastet ned som støtter visse tjenester. Feks å lese korrektur på artikler er 
etterhvert blitt umulig, fordi jeg ikke har de nødvendige programmene. Det er trist at vi i Oslo skal bli hengende etter på elementære 
områder for å opprettholde et internasjonalt nivå
Adobe Edge
Noenlunde.
Ja, Outlook. Livet på enheten vår hadde blitt bedre. Notes har aldri fungert hos oss, så vi har ikke felles kalender. Dessuten er Notes 
tungrodd, rotete og lite intiutivt.
Flere statistik-programmer. Mulighed for at installere Microsoft Office og andre kontor-programmer på hjemmecomputer.
Stk-programmer med lisens, photoshop o.l.
Noe som har god kunnskap om SAS programvare.
nei
En felles plattform for lagring av dokumenter (ala dropbox) som personer som ikke er ansatt på UiO har tilgang til (eksterne prosjekter 
med utenlandske forskere). 
Et mailprogram med integrert kalenderfunksjon.

32. Hvor fornøyd er du med bruk av IT-tjenestene hjemmefra, på reise og andre steder?

SPØRSMÅL OM BRUK AV IT-TJENESTENE UTENFOR KONTORET (dvs. hjemmefra, på reise eller trådløst)

Alternativer N
1 Tilgang til tjenestene 216
2 Dokumentasjon om slik bruk 207

32.1 Hvor fornøyd er du med bruk av IT-tjenestene hjemmefra, på reise og andre steder? - Tilgang til tjenestene

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker ikke 10,6 % 23
2 Meget fornøyd 36,6 % 79
3 Ganske fornøyd 30,6 % 66
4 Sånn passe 9,7 % 21
5 Ganske misfornøyd 2,8 % 6
6 Meget misfornøyd 0,5 % 1
7 Vet ikke 9,3 % 20
Total 216

32.2 Hvor fornøyd er du med bruk av IT-tjenestene hjemmefra, på reise og andre steder? - Dokumentasjon om slik bruk

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker ikke 13,0 % 27
2 Meget fornøyd 11,6 % 24
3 Ganske fornøyd 24,2 % 50
4 Sånn passe 10,6 % 22
5 Ganske misfornøyd 3,9 % 8
6 Meget misfornøyd 1,4 % 3
7 Vet ikke 35,3 % 73
Total 207

33. Hvor fornøyd er du med bruk av det trådløse datanettet på UiO?

Alternativer N
1 Dekningen 219
2 Stabiliteten 216
3 Hastigheten 216

33.1 Hvor fornøyd er du med bruk av det trådløse datanettet på UiO? - Dekningen

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker ikke 17,8 % 39
2 Meget fornøyd 23,7 % 52



3 Ganske fornøyd 17,4 % 38
4 Sånn passe 11,4 % 25
5 Ganske misfornøyd 5,0 % 11
6 Meget misfornøyd 4,6 % 10
7 Vet ikke 20,1 % 44
Total 219

33.2 Hvor fornøyd er du med bruk av det trådløse datanettet på UiO? - Stabiliteten

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker ikke 17,6 % 38
2 Meget fornøyd 22,2 % 48
3 Ganske fornøyd 22,2 % 48
4 Sånn passe 9,7 % 21
5 Ganske misfornøyd 4,6 % 10
6 Meget misfornøyd 2,8 % 6
7 Vet ikke 20,8 % 45
Total 216

33.3 Hvor fornøyd er du med bruk av det trådløse datanettet på UiO? - Hastigheten

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker ikke 17,6 % 38
2 Meget fornøyd 25,5 % 55
3 Ganske fornøyd 20,8 % 45
4 Sånn passe 8,8 % 19
5 Ganske misfornøyd 3,7 % 8
6 Meget misfornøyd 2,3 % 5
7 Vet ikke 21,3 % 46
Total 216

34. Hvor fornøyd er du med tilgangen til IT-tjenestene fra mobiltelefon eller nettbrett? 

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker ikke 51,2 % 111
2 Meget fornøyd 14,3 % 31
3 Ganske fornøyd 24,0 % 52
4 Sånn passe 4,6 % 10
5 Ganske misfornøyd 1,4 % 3
6 Meget misfornøyd 1,8 % 4
7 Vet ikke 2,8 % 6
Total 217

35. Hvilke IT-tjenester bruker du fra mobiltelefon eller nettbrett i ditt arbeid? (sett ett eller flere kryss)

Alternativer Prosent Verdi
1 Ingen 48,6 % 105
2 Elektronisk post 48,1 % 104
3 Web-tjenester 21,8 % 47
4 Kalender 19,0 % 41
5 Kontorarbeid og saksbehandling 8,3 % 18
6 Skytjenester 6,5 % 14
7 Annet, spesifisér: 2,8 % 6
Total 216

SKYPE
Biblioteksøkemoterer (PubMed)
VPN tilkobling for tilgang til bibliotekstjenester
kommer ikke inn
Fag lesing
Bildedokumentasjon, presentasjoner, og søk

36. Hvilke skytjenester bruker du, og i hvilke sammenhenger?

Alternativer N
1 Jeg kjenner ikke til skytjenester 76
2 Google gmail 96
3 Google docs / kalender 63
4 Dropbox 89
5 iCloud 50



6 Microsoft Office 365 14
7 Facebook 96
8 Andre systemer 28

36.1 Hvilke skytjenester bruker du, og i hvilke sammenhenger? - Jeg kjenner ikke til skytjenester

Alternativer Prosent Verdi
1 I forskningen 81,6 % 62
2 I undervisningen 52,6 % 40
3 Administrativt 56,6 % 43
4 Som privatperson 52,6 % 40
Total 76

36.2 Hvilke skytjenester bruker du, og i hvilke sammenhenger? - Google gmail

Alternativer Prosent Verdi
1 I forskningen 21,9 % 21
2 I undervisningen 5,2 % 5
3 Administrativt 9,4 % 9
4 Som privatperson 89,6 % 86
Total 96

36.3 Hvilke skytjenester bruker du, og i hvilke sammenhenger? - Google docs / kalender

Alternativer Prosent Verdi
1 I forskningen 39,7 % 25
2 I undervisningen 3,2 % 2
3 Administrativt 20,6 % 13
4 Som privatperson 73,0 % 46
Total 63

36.4 Hvilke skytjenester bruker du, og i hvilke sammenhenger? - Dropbox

Alternativer Prosent Verdi
1 I forskningen 47,2 % 42
2 I undervisningen 11,2 % 10
3 Administrativt 24,7 % 22
4 Som privatperson 77,5 % 69
Total 89

36.5 Hvilke skytjenester bruker du, og i hvilke sammenhenger? - iCloud

Alternativer Prosent Verdi
1 I forskningen 22,0 % 11
2 I undervisningen 14,0 % 7
3 Administrativt 14,0 % 7
4 Som privatperson 92,0 % 46
Total 50

36.6 Hvilke skytjenester bruker du, og i hvilke sammenhenger? - Microsoft Office 365

Alternativer Prosent Verdi
1 I forskningen 57,1 % 8
2 I undervisningen 14,3 % 2
3 Administrativt 35,7 % 5
4 Som privatperson 42,9 % 6
Total 14

36.7 Hvilke skytjenester bruker du, og i hvilke sammenhenger? - Facebook

Alternativer Prosent Verdi
1 I forskningen 5,2 % 5
2 I undervisningen 1,0 % 1
3 Administrativt 4,2 % 4
4 Som privatperson 99,0 % 95
Total 96

36.8 Hvilke skytjenester bruker du, og i hvilke sammenhenger? - Andre systemer



Alternativer Prosent Verdi
1 I forskningen 21,4 % 6
2 I undervisningen 3,6 % 1
3 Administrativt 14,3 % 4
4 Som privatperson 78,6 % 22
Total 28

37. Er det tjenester du savner tilgang til når du jobber utenfor kontoret, eller som du ønsker tilgang til fra mobiltelefon eller 
nettbrett?

SPSS
R
Skype
muligheter til å koble til printer!
Å kunne hente dokumenter og å kjøre Remote desktop
Ja, jeg ønsker å komme inn på webmail med min IPAD2. Nå går ikke det.
Kalender med ukenr, hellogdager osv som kan synkroniseres med jobb.
Kjenner for lite til mulighetene
SPSS og Reference manager
Har ikke klart å koble på UiOs VPN med mobil/nettbrett.
Teamviewer
Det måtte være å kunne laste ned artikler osv for å lese f.eks på nettbrett. Nå må jeg huske å gjøre det mens jeg er på UiO før jeg evt 
skal på reise
Nei, kompenserer de få mangler i KIOSK med egen-kjøpt programvare
mail
Nei.
Jeg bruker ikke nettet via mobilen og har ikke nettbrett.
Ved passord-skifte har jeg store problemer med å komme på nettbrettet igjen, selv om jeg følger oppskriften på nettsiden.
Outlook.
Fuld adgang til PubMed-artikler hjemmefra. En app med adgang universitetets e-post.
nei
Outlook

38. Har du lest og satt deg inn i IT-reglementet?

SPØRSMÅL OM ANSVAR OG SIKKERHET

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja 61,6 % 135
2 Nei 38,4 % 84
Total 219

39. Vil du si at du har god nok kunnskap om gjeldende regelverk til at du kan behandle persondata og annen beskyttet 
informasjon på en tilfredsstillende måte?

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, god nok 52,5 % 115
2 Bare til en viss grad 30,1 % 66
3 Nei, ikke god nok 10,0 % 22
4 Vet ikke 7,3 % 16
Total 219

40. Vi du si at IT-tjenestene gir deg god nok mulighet til å behandle persondata og annen beskyttet informasjon på en 
tilfredsstillende måte?

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja, god nok 45,4 % 99
2 Bare til en viss grad 16,1 % 35
3 Nei, ikke god nok 6,9 % 15
4 Vet ikke 31,7 % 69
Total 218

41. Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin?

Alternativer N
1 Har installert antivirus program 211
2 Sørger for automatiske oppdateringer 205
3 Benytter hjemmeområdet mitt til 196

sikkerhetskopier



4 Tar jevnlig egne sikkerhetskopier 195
5 Jeg er den eneste som får bruke maskinen 204

41.1 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin? - Har installert antivirus program

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja 91,5 % 193
2 Nei 6,6 % 14
3 Vet ikke 1,9 % 4
Total 211

41.2 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin? - Sørger for automatiske 
oppdateringer

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja 90,7 % 186
2 Nei 6,3 % 13
3 Vet ikke 2,9 % 6
Total 205

41.3 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin? - Benytter hjemmeområdet mitt til 
sikkerhetskopier

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja 54,1 % 106
2 Nei 38,3 % 75
3 Vet ikke 7,7 % 15
Total 196

41.4 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin? - Tar jevnlig egne sikkerhetskopier

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja 58,5 % 114
2 Nei 39,5 % 77
3 Vet ikke 2,1 % 4
Total 195

41.5 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin? - Jeg er den eneste som får bruke 
maskinen

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja 71,6 % 146
2 Nei 27,0 % 55
3 Vet ikke 1,5 % 3
Total 204

42. Har du idéer til hvordan datasikkerheten kan bli bedre ivartatt for deg og/eller av deg?

Vet ikke helt
Hyppigere oppdateringer av Thunderbird.
Nei
Jeg bruker stort sett hjemmemaskinen, fordi det er så vanskelig å bruke gratisprogrammer og flytte filer på tvers av maskiner med 
UiO-oppsettet.
Det mangler et spørsmål ang datasikkerhet, Bruker du KIOSK hjemme?
Nei
Øke fokus på fjernstyringstjenester ved UiO.
Mer plass på hjemmeområdet. (Bruker ellers også administrasjonens fellesområde.)
Bedre diskplass i såfall. Har mobil med 500 Gb data og ikke økonomi til å fylle huset med 1 Tb disker :-(
 Bruker dog Subversion på hjemmeområdet til arbeidsversjonering
Automatisk backup-tjeneste
Sentral lagring og backup av sensitive data (som video).
Velg et sterkt passord.
 Logg ut når du bruker en felles datamaskin.
 Kjør et antivirusprogram på datamaskinen.
Tenk deg om før du klikker på eller laster ned noe.
Jeg vurderer å gå over til Mac og mest mulig bruke en maskin til mine ting. Har bistilling ved univ og hovedstilling ved sykehus og 
derfor to lap top'er.
Benytter remote desktop når jeg arbeider utenfor kontoret.
nei



Det er bare jeg som bruker hjemmeområdet mitt på PC hjemme.
Skal se nærmere på IT-reglementet
Øke egen bevissthet
Nei.
Jeg bruger Dropbox. Måske kan UIO give ansatte større dropbox-kontoer? Jeg har privat 20 gb dropbox, men for alle andre ansatte 
er dropbox en god mulighed at sikre backup af data.
mulig at det er feil, men trodde at sikkerheten er lik som på jobb, når man jobber via ekstermt skrivebord..?!?
nei

43. Alder

TILSLUTT BER VI OM NOEN FÅ OPPLYSNINGER OM DEG

Alternativer Prosent Verdi
1 Under 20 år 0,0 % 0
2 20-29 år 9,1 % 20
3 30-39 år 24,1 % 53
4 40-49 år 27,3 % 60
5 50-59 år 18,6 % 41
6 60 år eller mer 20,9 % 46
Total 220

44. Hvilket fakultet/hovedenhet er du primært tilknyttet? (Obligatorisk spørsmål!)

Alternativer Prosent Verdi
1 TF 0,0 % 0
2 JUS 0,0 % 0
3 MED 100,0 % 221
4 HF 0,0 % 0
5 MN 0,0 % 0
6 OD 0,0 % 0
7 SV 0,0 % 0
8 UV 0,0 % 0
9 UB 0,0 % 0
10 Museum 0,0 % 0
11 Senter 0,0 % 0
12 Sentraladm 0,0 % 0
13 Andre enheter 0,0 % 0
Total 221

45. Til slutt vil vi gjerne ha dine synspunkter på skjemaet og undersøkelsen

KOMMENTARER TIL SKJEMAET OG UNDERSØKELSEN GENERELT

Trådløst nett på Risken er så godt som ikke-eksisterende.
OK. Men det får vel ingen konsekvenser for meg. De klagene jeg har blir det nok ingen som gjør noe med allikevel.
Bra initiativ!
Helt greit!
Sender også skryt til USIT, som gjør en flott jobb!
Greit skjema
ok
Om informasjonen blir brukt så er dette bra. Men, basert på mine svar så er jeg vel ikke særlig optimistisk. IT UiO/USIT lever i sin 
egen verden som oppfattes som antikvarisk i forhold til brukervennlighet og service.
greitt!
Svært viktig tjeneste for oss.
Hvis de kunne løse mine daglige IT problemer hadde det vært til noen nytte.
greit
Meget nyttig.
Skjønner nå at det er mange tilbud jeg ikke viste noe om og som kan være svært nyttige.
Savnet "Ikke aktuelt" som svaralternativ på noen få spørsmål
Fint å kunne si sin mening, selv det ikke var alt jeg hadde vært borti før.
I lengste laget.
- Burde vært opplyst om at en kan avbryte og fortsette besvaringen senere. Så en får anledning til å tenke seg om.
- Savnet "Tilbake" knapp.
Helt greit skjema og undersøkelse. Lykke til videre i utviklingen av gode tjenester.
lang
Nyttig, nå vet jeg hva jeg ikke vet nok om.
Greit nok, men mangler svar som angir at man vet om kursvirksomhet, men ikke hatt tid eller annen grunn
(For mitt vedkommende, marginal nytte)
Helt ok!



Savner full støtte for Outlook. Mail og kalender i samme program et must.
Savner tilbud om sentral lagring av sensitive data.
Helt greit skjema.
Det var noen av spørsmålemne jeg var usikker på om jeg forstod riktig. Jeg er ikke helt oppdatert på alle IT-utrykk.
OK&OK
Spennende! Gjorde meg obs at det finnes tilbud som jeg ikke viste om :). Ville vært bra å få tilbudt om kurs/opplæring tilsendt i e-post.
for detaljert....
ok
Jeg er professor II og det aller meste av min forskning er forenkret i datasystemer utenfor UiO. Derfor passer svært få av 
spørsmålene for meg. Det jeg særlig har nytte av er å kunne hente ut vitenskapelige artiker i fulltekst
altfor omfattende
Fint at det gjøres undersøkelse. Håper resultatene blir fulgt opp. greit spørreskjema.
Bra!
For langt!
Det meste av dette er dessverre uaktuelt for meg siden jeg bruker forskernett, som jeg har fått inntrykk er mye verre enn UIO.
Viktig tilføyelse til svarene: Jeg er ikke ansatt på UiO, er ansatt som forsker ved statlig institutt, men har fått beholde uio mail og tilgang 
til fulltekst artikler via UiOs VPN Portal fordi jeg veileder PhD studenter ved UiO.
den nye versjonen av webmail synes jeg er for avansert til bruk på telefon - for mye knapper og vinduer og styr for en liten 
telefonskjerm. Fint at man da kan velge den gamle løsningen.
Skjema OK. Jeg har bevist valgt og kun bruke OUS tilganger og ikke UIO, så alt arbeid jeg gjør går via sykehusnettet og ikke UIO 
nettet for kun å ha et system og forholde meg til. Mange spørsmål er derfor ikke relevant for meg. All relevant informasjon fra UIO 
sendes automatisk til mitt RH område. Min PC er derfor koblet opp mot mobilaccess, RH. Logger meg på UiO nettet av og til for å 
sjekke at jeg har fått overført all informasjon, som denne spørreundesøkelsen som da lå på mitt RH nett
Helt fin undersøkelse
This survey could have an English version too.
Bra
Grei nok men mangler mulighet til å skrive mer utfyllende om god - dårlig IT hjelp. 
USIT syns jeg er en enhet jeg ikke vet så mye om. Har ingen "kjente" der som en kan kontakte. Hva kan USIT hjellpe med? USIT er 
uklar enhet
greit
Ein liten oversikt over kva denne spørreundersøkelsen ville gå inn på i starten hadde gjort seg.
For omfattende
Bra, bortsett fra et spørsmål om skytjenester der skjemaet var vanskelig å tolke!
Undersøkelsen illustrerer en utvikling som er uheldig. En rekke IT "tjenester" dyttes over på oss som er forskere, for at vi skal gjære 
arbeidet som sekretærene tidligere gjorde. Når oppfølgingen er minimal, blir det selvfølgelig svært kontraproduktivt.
ALTFOR LANGT! Beklagaer at jeg har fylt ut dårlig, men dette blir for mye å ta stilling til.
Det har vært litt vanskelig for meg å svare på noen av spørsmålene, siden jeg er nyansatt og ikke hadde så mys behov for 
IT-tjenesten enda.
Når man besvareret spørsmål med "nei" (feks: bruker IKKE hjemme PC), burde flere spørsmål til samme temaet falle bort.
Svært dekkende og godt konstruert.
- For mange spørsmål
- For lite forklaringer til spørsmålene
- Udefinerte svarkategorier
- Forstod tidvis ikke hva jeg skulle svare på
Helt greit.
Fordi jeg er ansatt i bistilling (20%), er mange av spørsmålene ikke relevante for meg.
Er ansatt av UiO men jobber på Oslo Universitetssykehus og må derfor bruke Forskernett der (ikke UiO sitt nett, dessverre). Pga av 
dette er det mye jeg ikke har satt meg inn i mhp UiO-nett, og svarene i denne undersøkelsen bærer nok preg av det.
Tar jo tid alt sånt... lykke til!
Veldig bra for Mac brukere her sammenlignet med UiB
Er ganske godt fornøyd:)
Der mangler et felt til "andre kommentarer". 
Hvis printer-systemer også hører under IT-tjenestene, vil jeg gerne sige, at det er dejligt, at printerne fungerer! 
Det er også godt at det lokale IT-udvalg svarer relativt hurtigt på e-post og kommer med det samme og hjælper! Stor ros for det!
Litt i overkant mange purringer på dette skjemaet, man føler seg nærmest presset til å svare!
ok
Kommentar til spørsmålet om trådløst nettverk ved UiO. Vi har nylig fått trådløst nettverk hos oss, så derfor ikke særlig erfaring med 
bruken og funksjonaliteten av det enda.
Ok
Gode spørsmål. Lykke til!
alt for mange spørsmål.!
fint
Burde kunne gå tilbake til foregående side underveis i spørreundersøkelsen.
IT-tjenester er en svært viktig del av moderne forskning. Vi trenger en bedre tjeneste for et bedre resultat av forskningen.
Fin, men litt for lang.
Ganske bra med løbende evaluering af IT-tjenester.
Fikk ikke til å bla bakover til spørsmål jeg først hoppet over.
Tja


