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Majorstua, 15.06.16 
  

Referat  
 
Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15 - 18 
 
Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) 

Grete Christina Lingjærde (Direktør i FSAT) 
Kari-Anne Kristensen (Forskningsrådet) 
Bernt Olav Økland (Rådgiver, Helse Bergen) 
Fredrik A. Dahl (Seniorforsker, Akershus Universitetssykehus) 
Ernst Kristiansen (SINTEF)        (gikk kl. 16:30) 
Trine B. Haugen (Prodekan for FoU, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus) 
Sigbjørn Hernes (Hovedbibliotekar, Høgskolen i Lillehammer) 

 

Fra CRIStin 2.0  

  Marit Henningsen (referent) 

 

Forfall:  Knut Fægri (Viserektor, Universitetet i Oslo) 
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Dagsorden 

 
Forklaring:   
B = Beslutningssak 
D = Diskusjonssak 
O = Orienteringssak 

 
 
 
Sak 11 - 2016  B Godkjenning av dagsorden 
Sak 12 - 2016  B Godkjenning av referat fra møte 22.1.2016 
Sak 13 - 2016    O Presentasjon av prosjektet – Bakgrunn, utvikling til nå og videre planer 
Sak 14 - 2016  O Ekstern gjennomgang av prosjektet -  

Igangsatt oppdrag for konsulentfirmaet Promis 
Sak 15 - 2016  B Organisering av prosjektet videre 
Sak 16 - 2016    B Leveranseplan  
Sak 17 - 2016  B Ressurssituasjon 2016 
Sak 18 - 2016  B Møteplan 2016 
Sak 19 - 2016   Eventuelt 
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Sak 11 – 2016 
Godkjenning av dagsorden 
 
 
Vedtak: 
Dagsorden godkjennes. 

 

 

 

Sak 12 – 2016  
Godkjenning av referat fra møte 21.1.2016 

Innledning 

 
Referat fra styringsgruppemøte 22.1.2016 ble framlagt for godkjenning.  
Ettersom styringsgruppen er betydelig utvidet siden forrige møte, ble det kun forventet innspill fra de av 
gruppens medlemmer som var med på dette møtet.  
 
NB! Avtalte datoer for neste møter var korrekte på møtetidspunktet, men er blitt endret i ettertid fordi 
tidene ikke passet for nye medlemmer av gruppen. 
 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
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Sak 13 – 2016  
Presentasjon av prosjektet – Bakgrunn, utvikling til nå og videre 
planer 

Innledning 

 
Daglig leder for CRIStin presenterte prosjektet i møtet.  
 

 Presentasjon (pdf) 
 
Styringsgruppen diskuterte viktigheten av å definere hva et «prosjekt» er, og hva som skal/bør registreres i 
CRIStin. Det en forskningsinstitusjon betrakter som et prosjekt kan inneholde flere REK-prosjekter og 
omvendt. Det samme gjelder prosjekter finansiert av Forskningsrådet og andre finansiører.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen ber CRIStin følge opp problemstillingene som ble diskutert i møtet og tar ellers saken til 
orientering. 
 

http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/styringsgruppen/referat/vedlegg/cristin-2.0-sg-31.5.2016.pdf
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Sak 14 – 2016  
Ekstern gjennomgang av prosjektet – Igangsatt oppdrag for 
konsulentfirmaet Promis 

Innledning 

 
Vi innledet i høst diskusjoner med konsulentfirmaet Promis om bistand til å få på plass bedre styringsvektøy 
i prosjektet. Resultatet ble at Promis ble tildelt et oppdrag med følgende innhold: 
 
CRIStin utvikler en ny webløsning for forskningsinformasjon i Norge og trenger bistand og rådgivning på 
metode for styring og gjennomføring av prosjektet. CRIStin ønsker bistand til å besvare følgende spørsmål: 

 På hvilken måte kan styring og gjennomføring av prosjektet forbedres, slik at man sikrer best mulig 
fremdrift og gir styringsgruppen best mulig beslutningsgrunnlag for prioriteringer? 

 På hvilken måte kan estimering av arbeidsomfang i prosjektet gjøres mer presis, slik at 
sannsynligheten for sprekk i tidsplanene minimaliseres? 

 Er det god nok sammenheng mellom tilgjengelige ressurser og oppgaven som er gitt? 

 Er det områder der tilførsel av mer ressurser ville kunne forbedre kvaliteten på leveransene eller 
gjøre det mulig å levere mer funksjonalitet innenfor de samme tidsrammer? 

 
Så langt har vi fått bekreftelse på at metodikken som allerede er i bruk er god, og metode for spesifikasjon av 
ny funksjonalitet har blitt videreutviklet. Vi har også blitt enige om tillegg som skal innføres for å få 
tydeligere styring på både økonomi og fremdrift.  
 
Daglig leder viste eksempler på bruk av de ulike planlagte teknikkene i møtet. Styringsgruppen vil få forslag 
til ferdig metodikk for styring til beslutning på et senere møte. 
 

 Presentasjon (pdf) 
 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/styringsgruppen/referat/vedlegg/teori-om-inntjent-verdi.pdf
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Sak 15 – 2016  
Organisering av prosjektet  

Innledning 

 
Prosjektet har nå fått etablert en ny og utvidet styringsgruppe med vedtatt mandat. Det planlegges nå 
etablering av nye ekspertgrupper for å sikre brukermedvirkning også på operativt nivå. 
 
Vedlagt fulgte skriv sendt ut til institusjonene med anmodning om å foreslå deltagere i slike grupper. I dette 
skisseres også forslag til organisasjonsstruktur for prosjektet i den kommende perioden. 
 
Det foreslås at organisering av prosjektet omdefineres som vist i denne skissen.  
 
 
 

 
 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen gir sin tilslutning til foreslått organisering med de justeringer som fremkom i møtet.  
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Sak 16 – 2016 
Leveranseplan for videre arbeid 

Innledning 

 
Vedlagt fulgte leveranseplan for prosjektet. Denne er justert kun på et par punkter i forhold til det som ble 
vedtatt i forrige møte. Den viktigste endringen er at visning av kanal er flyttet til leveranse 8, da dette ikke er 
funksjonalitet som finnes i dag og dermed ikke er strengt nødvendig for å kunne avvikle dagens CRIStin.  
 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner forslaget til leveranseplan og ber om at denne legges fram for CRIStins styre for 
endelig godkjenning.  
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Sak 17 – 2016 
Ressurssituasjonen 2016 

Innledning 

 

Prosjektet disponerer følgende ressurser i 2016: 

 Ca 4 årsverk utvikling fra FSAT (ca 3,5 av de avtalefestede 7,5 går med til forvaltning) 
o 1 årsverk utviklingsledelse 
o 3 årsverk utvikling 

 Ca 2 årsverk fra CRIStin – øker til 3 årsverk når ny prosjektleder er ansatt 
o Prosjektledelse, spesifikasjon, testing 

 2 mill prosjektstøtte fra KD 
o Reduksjon i forhold til 2015 med 0,5 mill 

 
I tillegg forvalter CRIStin midler fra Helse Sør-Øst til å dekke utviklingsarbeid fra Acando til SPREK, men 
dette er midler som i sin helhet går til utvikling av SPREK. Dette bidrar dermed ikke med ressurser til 
videreutviklingen av selve CRIStin-systemet.  
 
Midlene planlegges brukt som følger: 

 Lønn til egne ansatte og kjøp fra FSAT dekkes over basisbudsjett 

 Bruk av Netlife trappes i2016 kraftig ned som planlagt og beregnes til ca 300.000.  
Netlife har levert en god basis og ansatte i CRIStin og FSAT har bygget kompetanse til å ta mer selv.  

 Det trekkes inn ekstern konsulent i utvidet omfang på integrasjon av søketjenesten i CRIStin, 
integrasjonstjenester mot eksterne systemer og tjenestebuss, ca 700.000 

 Prosjektleder ansatt 4-5 måneder, kr 500.000 

 Frikjøp av testleder, ca 400.000 

 Oppdrag til Promis, ca 100.000 
 
Det er vedtatt å tilsette prosjektleder på heltid. Utlysning er ute med frist 6. juni. Det er allerede kommet det 
som på papiret ser ut som godt kvalifiserte søkere. I perioden frem til vedkommende er på plass, fungerer 
daglig leder inn prosjektleder. Tidligere prosjektleder Lars Wenaas vil delta i spesifikasjonsarbeid og må også 
jobbe ca. 50 % med Open Access som er hans egentlige arbeidsområde. Denne arbeidsfordelingen har vært 
kjørt i praksis de siste månedene, når daglig leder har vært prosjektleder for REK-integrasjonen. At daglig 
leder er prosjektleder er ikke optimalt, men sees som den beste løsningen i en overgangsperiode. 
 

Mer detaljert budsjett som også inkluderer tidsbruk fremlegges når dette er utviklet i samarbeid med 

Promis. 
 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner planer for ressursbruk.  
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Sak 18 – 2016  
Møteplan 2016 

Innledning 

 

Det foreslås å avholde styringsgruppemøter i følgende uker høsten 2016: 

 Uke 34/35 

 Uke 40/41 

 Uke 47/48 
 
Datoer i disse ukene avtales i møtet.  
 
 
Vedtak: 
 

Styringsgruppemøter for høsten 2016 fastsettes til 

 

 Uke 34/35:  31. august  kl. 10:00-11:30 

 Uke 40/41:   10. oktober  kl. 13:00-14:30 

 Uke 47/48:   23. november  kl. 15:30-17:00 

 

 

Sak 19 – 2016  
Eventuelt 
 

Det var ingen saker under Eventuelt. 


