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Hva er DigU?

DigU er et modnings- og utviklingsprogram som skal øke ITAs mulighet til å 

understøtte kjernevirksomhetene ved UiT. ITA skal være en tydeligere 

partner og sterkere drivkraft i digitaliseringsarbeidet ved UiT – samtidig som 

vi driver sikkert og med færre ressurser. 

Et slikt mål kan ikke nås uten strategisk innsats eller uten 

omstillingskostnader.
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Veien foran oss



Arbeidsfordeling mellom nasjonale og lokale 

tjenester
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Skytjenester



Status skytjenester vår 2019

• Office365 implementert for hele organisasjonen (ferdig medio 2018)

– Forbedret sikkerhet og informasjonsklassifisering (MFA og AIP)

– Bedre delings og samhandlingsverktøy (Teams etc)

• Avtaleverk på plass med Azure (Atea) og AWS (Sparkle).

• AD synkronisering etablert i Azure.

• Datasenter etablert i Azure. (AWS følger høst 2019)

• Skyteam (midlertidig) etablert som faggruppe vår 2019. (omorganisering 

av ITA på vei)



Pågående prosjekter

• Etablere OneDrive og Sharepoint for forskningsdata med fortrolig 

informasjon, inkludert særlig kategorier personopplysninger

– Engasjerte Advokatfirmaet Kluge og Bouvet for hhv. juridisk bistand 

og ROS-analyse

– Ferdig, annonsert til brukerne 31. mai 2019

• Sikre oppsett i Azure for sensitive data

– Arbeider med Microsoft og Atea for å utvikle tekniske løsninger med 

god nok sikkerhet for å behandle sensitiv personinformasjon

• Levere en brukerveiledning for klassifisering av data og valg av 

tjenester.



Ny strategi for informasjonssikkerhet ved UiT

• Strategi vedtatt av styret i mars 2019.

• Reviderte retningslinjer for klassifisering av informasjon vedtatt april 

2019. Introduserte nytt nivå, Strengt fortrolig



O365 og forskningsdata

• Forskningsdata med fortrolig 

innhold ble holdt utenfor i 

ROS-analyse for 

OneDrive/Sharepoint pga

kompleksitet.

• Egen ROS-analyse for 

forskningsdata i O365 med 

spesielt fokus på særlige 

kategorier personopplysninger 

gjennomført som eget prosjekt.

Juridisk betenkning slo fast at det 

ikke er noen prinsipielle hinder for å 

benytte skytjenester for 

personopplysninger så lenge

• Avtaleverk er på plass

• Beslutning er fattet på riktig nivå

• Dataklassifisering er foretatt og 

risiko er vurdert

• GDPR (personvernforordningen) 

er overholdt



Tekniske sikkerhetstiltak

I O365

• Multifactor authentication(MFA)

• Azure Information 

Protection(AIP)

• Alt av data ligger i EU(GDPR)

Krav til klienter

• UiT administrert maskin(AD)

• Kryptert harddisk på mobilt 
utstyr

• Antivirus

• Hello

• (Umbrella under uttesting)

• Blank maskin/mobil ved reise 
til høyrisikoland

• Kun Windows 10 støttet, Apple 
underveis (JAMF Pro)



Hovedpunkter i ROS-analysen

• Positiv risiko ved innføring av 
Sharepoint/Onedrive for 
forskningsdata

• Fortsatt røde risikoer, men 
MFA/AIP har tatt ned risikoen

• De fleste røde risikoer er 
relatert til brukere, dvs. for lite 
bevissthet og kompetanse rundt 
informasjonssikkerhet.

• Sharepoint/Onedrive har 
høyere klarering enn lokale 
lagringssystemer



AIP, noen momenter

Fordeler

Sømløs integrering med Office og 

pdf format

AIP-Viewer fungerer greit for også 

for andre formater 

(demo?)

Ulemper

Upraktisk for applikasjoner som 

arbeider med eksterne datafiler.

Må avklassifisere datafiler for å 

kunne lese dem inn i applikasjoner.

Dette gjelder en stor klasse 

bruksområder, 

statistikkprogramvare, Matlab, 

Python…

(Citrix cloud/Azure med MFA under 

utvikling). 



Veiledninger og eksempler

• Stort behov for 

veiledning i 

klassifisering av 

data

• Det er meget 

utfordrende å lage 

eksempler som ikke 

blir tolket som fasit

Kladd til veiledning:

Bruker: Så alt som ikke står her er grønt?



Oppsummering

• Sharepoint/Onedrive er 
godkjent for forskningsdata 
opp til og med rød 
klassifisering. (dekker det aller 
meste av data ved UiT)

• Sharepoint er anbefalt siden 
Onedrive er personlig (og vil 
slettes hvis brukerkonto 
avsluttes)

• AIP dekker en del av 
klassifiseringsbehovet

• Behov for andre tjenester for å 

dekke det som er upraktisk 

med AIP

• Stort behov for 

brukeropplæring

• Tjeneste for Sensitive Data til 

sorte forskningsdata

https://uit.no/sikkerhet

https://uit.no/sikkerhet


Hjertesukk

Selv om mange av institusjonene nå har integrasjon med O365 er det 

fortsatt vanskelig å få delt data.



Hjertesukk (continued)

• Eneste konsistente metode for 

å kunne gi ekstern aksess er å 

be samarbeidspartner om å 

logge på sin institusjons 

sharepoint og så be om 

tilgang.

• Invitasjon per mail er hit-and-

miss!



Spørsmål?


