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Referat styringsgruppemøte for Cristin 2  
 

Tid: Mandag 13. november kl. 10.00 – 12.00 
Sted:  CERES, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede 
 

 
Tilstede: Katrine Weisteen Bjerde (CERES, leder for styringsgruppen) 

Bernt Olav Økland (Helse Bergen) 
Fredrik A. Dahl (Akershus Universitetssykehus) 
Grete Christina Lingjærde (CERES, administrerende direktør) 
Kari-Anne Kristensen (Forskningsrådet) 
Johannes Falk Paulsen (Universitetet i Oslo) 
Trine B. Haugen (Høgskolen i Oslo og Akershus) 
Sigbjørn Hernes (Høgskolen i Lillehammer) 
 
Hanne Vibekk (CERES, utviklingsleder Cristin) 

 Marit Henningsen (CERES, systemforvalter Cristin) 
Ole Martin Nodenes (CERES, prosjektleder) 
Anne Sofie Bjørnebye (CERES, produkteier) 

 
Forfall: Ernst Kristiansen (SINTEF) 
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Styringsgruppe for Cristin 2 

Sakspapirer til møte 13.11.2017 
 

 

 

Forslag til dagsorden 
 
Forklaring:   
B = Beslutningssak 
D = Diskusjonssak 
O = Orienteringssak 

 
 
Sak 27 - 2017  B Godkjenning av dagsorden 
Sak 28 - 2017  B Godkjenning av referat fra møtet 27.09.2017 
Sak 29 – 2017  O Statusrapport fra prosjektleder og presentasjon av leveranse 1 
Sak 30 - 2017  B Prosjektbeskrivelse for fase 1 i Cristin 2-prosjektet  
Sak 31 - 2017  B Milepælsplan med risikomatrise for fase 1 
Sak 32 - 2017  D Milepælsplan med risikomatrise for fase 2 
Sak 33 - 2017  D Informasjon til Cristin-insitusjonene om leveranse 1 
Sak 34 – 2017   Eventuelt 
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Sak 27 – 2017 
Godkjenning av dagsorden 

Innledning 

Styringsgruppen inviteres til å vedta den tilsendte dagsorden. 
 
Vedtak: 
Dagsorden godkjent. 

 

Sak 28 – 2017 
Godkjenning av referat fra møte 27.09.2017 

 

Innledning 

Vedlagte referat fra styringsgruppemøte 27.09.2017 framlegges for godkjenning.  
 
 
Vedtak: 
Referatet godkjent. 
 
 

Sak 29 – 2017 
Statusrapport fra prosjektleder og presentasjon av leveranse 1 

Innledning 

Prosjektleder orienterte om status i prosjektet siden forrige møte med fokus på spesifikasjon og utvikling, 
nytt prosjektplanverk og brukermedvirkning. Størstedelen av statusrapporten ligger i de dokumentene 
styringsgruppen behandler i andre saker.  
 
Produkteier presenterte status for leveranse 1 og 2. Prosjektleder viste fram leveranse 1 til styringsgruppa, og 
navigerte fra forsiden til supersøket, og fra supersøket til visning av resultater. Søket etter personprofiler 
fungerte ikke under demonstrasjonen, noe som skyldtes at utviklerne jobbet med dette. 
 
Styringsgruppen stilte spørsmål ved søket, og hvorvidt det nye søket viderebringer noen av de 
problemstillingene man har hatt med det gamle søket og feil i resultatene.  
 
Styringsgruppen kommenterte bruken av referansegruppen og spurte om hvorvidt det er noe 
styringsgruppen skal ta stilling til, eller om resultatet fra referansegruppemøtet ligger i prosjektet. Prosjekteier 
presiserte at referansegruppen er prosjektledelsens rådgivere, og at prosjektet bearbeider de innspillene inn i 
utviklingen.   
 
Det ble stilt spørsmål ved prosjektorganiseringskartet og hvordan den er bygd opp med tanke på å blande 
smidig utvikling og roller med tradisjonell prosjektmetodikk. Begrep som P.O (produkteier) og Scrum 
Master er begreper som brukes i smidig utviklingsmetodikk, men prosjektleder og prosjekteier er begrep som 
hører til tradisjonell prosjektledelse.  
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Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tok orienteringen til etterretning, og prosjektorganisasjonen skal gjennomgå 
prosjektorganisasjonskartet dersom det er ønskelig med endringer. 
 
 

Sak 30 – 2017 
Prosjektbeskrivelse for fase 1 i Cristin 2-prosjektet 

Innledning 

I juni ba styringsgruppen om at Difis prosjektplanverk legges til grunn som planverk i prosjektet. I møtet i 
september godkjente styringsgruppen styringsdokumentet basert på Difis prosjektplanverk. Prosjektleder 
gjennomgikk forslag til ny prosjektbeskrivelse på ny mal , og prosjektets bearbeidede mål, faser og 
leveranser.  
 
Det kom inn innspill fra Styringsgruppen om å forenkle det arbeidet forskerne nå må gjøre med 
dobbelregistrering av prosjektkoder fra Forskningsrådet, og om dette er noe det er mulig å løse i leveranse 2.  
 
Det kom spørsmål om API-funksjonen som står nevnt i prosjektbeskrivelsen, og om det kan tydeliggjøres 
mer i prosjektbeskrivelsen. Det ble bekreftet at man ville gjøre det. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen vedtar prosjektbeskrivelsen for fase 1, med de endringer som kom frem i møtet.  
 

Sak 31 – 2017  
Milepælsplan med risikomatrise for fase 1 
 
Prosjektleder presenterte milepælsplanen med risikomatrise for fase 1. Milepælsplanen har to arkfaner; et for 
milepælsplan med ansvarforderlingskart og resultatløp, og et for risikomatrise og rapport. I milepælsplanen 
legges det opp til at leveranse 1 av Cristin 2 skal legges i produksjon fra 4. januar 2018.  
 
Styringsgruppen meldte inn en bekymring knyttet til ferdigstillelse av hele Cristin 2 prosjektet i 2021, og 
påpekte at en så lang varighet på et prosjekt kan være et risikomoment i seg selv.  
Styringsgruppen var positive til framdriften og organiseringen i prosjektet, og arbeidet som var gjort det siste 
halve året.  
Styringsgruppen etterlyste kommunikasjonsplanen med interessentanalyse, og gevinstrealiseringsdokument.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjente den fremlagte milepælsplanen med risikomatrise for fase 1.  
Det var enighet rundt nødvendigheten av at Styringsgruppen møtes rett før beslutningspunkter som skal tas, 
og Styringsgruppen skal møtes igjen i januar for å vedta produksjonssetting av leveranse 1 og milepælsplan 
for fase 2.  
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Sak 32 – 2017  
Utkast til Milepælsplan med risikomatrise for fase 2 til diskusjon 
 
Prosjektet presenterte milepælsplanen med risikomatrise for fase 2 for diskusjon. Milepælsplanen har to 
arkfaner; et for milepælsplan med ansvarforderlingskart og resultatløp, og et for risikomatrise og rapport. I 
milepælsplanen leggers det opp til at leveranse 2 av Cristin 2 skal legges i produksjon fra 25. juni 2018. 
Milepælsplan for fase 2 vedtas på neste møte i januar.  
 

Sak 33 – 2017  

Informasjon til Cristin-institusjonene om leveranse 1 

Prosjektleder la fram ett av innspillene fra deler av referansegruppen, som var  at prosjektet burde 
utsette produksjonssetting til etter 1. januar 2018 fordi dette er en travel periode for forskere og 
superbrukere. Prosjektet ønsket å avvente testing av brukerpool i uke 48/49 før avgjørelse om 
produksjonstidspunkt for leveranse 1.  

Styringsgruppen mener at det bør gå ut informasjon til brukerne så fort som mulig om hva leveranse 1 
består av, og hvordan leveransen henger sammen med senere leveranser.  

Vedtak 

Styringsgruppen mener det er bedre å avvente produksjonssetting til 1. februar enn å være tvetydig i 
kommunikasjonen med tanke på produksjonssetting. Styringsgruppen vedtok å utsette 
produksjonssetting til 1. februar 2018.  

 

Sak 34 - 2017 
Eventuelt 
 
Seksjon for forskningstjenester i CERES har fått innvilget 12 millioner kroner i statsbudsjettet. Dette 
beløpet skal dekke områdene Cristin 2-prosjektet, Orchid, HUMSAM-tidsskrifter og å ta ABM-sektoren inn 
i Cristin.  
I realiteten tilfører de økte tildelingene ikke ekstra midler til Cristin 2-prosjektet, men betyr at 
prosjektbevilgningen som er gitt til nå blir permanent.  
 
Det ble spurt om i hvilken grad omorganiseringen av blant annet CERES til Kunnskapsdepartementets 
tjenestesorgan  vil påvirke Cristin 2-prosjektet. På kort sikt skal det ikke ha noen konsekvenser.  

 
 


