Majorstua 16. juni 2017

Referat
Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 fredag 16.06.2017 kl. 1300 – 1430
Deltagere:
Katrine Weisteen Bjerde (direktør for forskningstjenester i CERES og leder for
styringsgruppen)
Grete Christina Lingjærde (Direktør CERES)
Kari-Anne Kristensen (Spesialrådgiver Forskningsrådet)
Fredrik A. Dahl (Helse/Seniorforsker, Akershus Universitetssykehus)
Johannes Falk Paulsen (UH/Underdirektør, Universitetet i Oslo)
Trine B. Haugen (UH/Prodekan for FoU, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus)
Ernst Kristiansen (Institutt/Forskningsdirektør SINTEF)
Sigbjørn Hernes (UH/Hovedbibliotekar, Høgskolen i Innlandet)
Bernt Olav Økland (Helse/Rådgiver, Helse Bergen)
Fra Cristin 2
Hanne Vibekk (utviklingsleder, CERES)
Anne Sofie Bjørnebye (produkteier CERES)
Ole Martin Nodenes (prosjektleder CERES, referent)
Forfall:
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Dagsorden
Forklaring:
B = Beslutningssak
D = Diskusjonssak
O = Orienteringssak
Sak 11 - 2017
Sak 12 - 2017
Sak 13 - 2017
Sak 14 - 2017
Sak 15 - 2017
Sak 16 - 2017
Sak 17 - 2017
Sak 18 - 2017
Sak 19 - 2017

B
B
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O
O
D
B

Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra møte 27.01.2017
Metode for fremdriftsrapportering for prosjektet Cristin 2
Risiko- og sårbarhetsanalyse for Cristin 2
Statusrapport fra prosjektleder
Brukermedvirkning – status og planer
Hvor er Cristin om 5 år
Møteplan høsten 2017
Eventuelt
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Sak 11 – 2017
Godkjenning av dagsorden
Innledning
Det ble meldt inn 1 sak til eventuelt:
 Orientering om beslutninger i KDs organiseringsprosjekt og konsekvenser for CERES
Forslag til vedtak:
Dagsorden godkjent.

Sak 12 – 2017
Godkjenning av referat fra møte 27.01.2017
Referat fra styringsgruppemøte 27.01.2017 ble lagt fram for godkjenning.
Vedtak:
Referatet ble godkjent

Sak 13 – 2017 Metode for fremdriftsrapportering for prosjektet
Cristin 2
Prosjektleder har jobbet med å finne en tilpasset modell for intern fremdriftsrapportering i Cristin 2prosjektet med minst mulig dobbeltføring for alle involverte. De har påbegynt et arbeid for å bruke
verktøyet Jira, som både produkteier og utviklerne jobber i til daglig, som utgangspunkt for denne
fremdriftsrapporteringen. På denne måten trenger ikke utviklerne rapportere fremdrift eller endre
arbeidsmetodikk, og prosjektleder kan gå direkte til datakilden for å vurdere fremdrift.
Kommentarer fra SG
SG stilte blant annet spørsmål til:
- antall saker som skal utvikles i Cristin 2 til leveranse 1
- hva slags prioritering prosjektet har valgt
Styringsgruppen er tilfreds med at prosjektledelsen er i ferd med å få på plass et godt internt styringsverktøy
og har tillit til at prosjektledelsen har kontroll på dette.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen ber om at det i tillegg utarbeides en milepælsplan på et mer overordnet nivå som den kan
styre etter.
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Sak 14 – 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Innledning
Prosjektledelsen utarbeidet primo mai en Risiko- og sårbarhetsanalyse for leveranse 1 i Cristin 2-prosjektet.
Den fulle risikoanalysen var vedlagt til orientering. Styringsgruppen diskuterte aktuelle risikoer og
vurderinger av sannsynlighet og konsekvens.
Kommentarer fra SG
I fremtidige styremøter ønsker SG at prosjektleder orienterer styringsgruppen om utviklingen i ROSanalysen på et mer overordnet nivå, med fokus på hvilke tiltak som er gjennomført, hvilken effekt disse har
hatt og hvilke eventuelle nye risikomomenter som har kommet til.
SG uttrykte bekymring for antall saker i rødt i prosjektledelsens utsendte forslag til risiko- og
sårbarhetsanalyse, og spesielt de to elementene med maksimal skår (4) både på konsekvens og
sannsynlighet . Basert på en slik vurdering ville ikke SG anbefale at prosjektet skulle fortsette i
henhold til planen. Prosjektlederen beroliget imidlertid gruppen med at analysen var for kritisk, og
overdrev den reelle risikoen. Fra prosjektledelsen ble det videre kommentert at ROS-analysen er
arbeid under utvikling, at det allerede er gjennomført tiltak for å redusere risiko på en rekke områder,
og at dette vil bli synliggjort til neste møte. SG ba for øvrig om at prosjektleder binder opp
momentene mot milepælsplanen i framtiden.
Prosjektgruppa må presentere ROS-analyse med både risikoer og tiltak i framtidige møter dersom noen saker
står som rød.
SG støtter prosjektledelsen i bekymring for at nye bestillinger fra departementene skal påføre prosjektet
ytterligere forsinkelser. Dersom slike bestillinger kommer, må det følge friske ressurser med, og
konsekvensene for leveranseplanen i Cristin 2 må være utredet før oppdraget eventuelt besluttes.
Vedtak:
Styringsgruppen ber om at prosjektledelsen ferdigstiller tiltaksdelen av ROS-analysen og revurderer risiko i
lys av disse. Det bes om at man i fremtidige møter presenterer tiltak for alle risikomomenter som er i rød
sone.

Sak 15 – 2017 Statusrapport fra prosjektleder
Innledning
Statusrapport fra prosjektleder for leveranse 1 var vedlagt møtepapirene.
Kommentarer fra SG
SG noterer seg at status ser betydelig bedre ut i denne statusrapporten enn man kan få inntrykk av gjennom
ROS-analysen. Det oppfordres til å sikre at det er samsvar mellom de ulike momentene til neste
styringsgruppemøte.
UiO har rammeavtale med flere konsulentfirmaer med god kompetanse på området.
Vedtak:
Styringsgruppen ber om at DIFIs prosjektplanverk legges til grunn for planverk for prosjektet.
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Sak 16 – 2017
Brukermedvirkning – status og planer
Innledning
Oppsummeringer av brukergruppemøter avholdt våren 2017 er sendt ut. Erfaringen fra møtene er udelt
positiv. Selv om ekspertgruppen for resultater (sammenslått av ekspertgruppen for forskere og
ekspertgruppen for administratorer) ble stor, fungerte møtet godt.
Brukerbehovene varierer mellom de ulike gruppene og det er utfordrende å tilfredsstille begge gruppene på
en gang. Prosjektet kommer derfor til å fokusere på behovene til gruppen vitenskapelige i leveranse 1 og 2.
Samtlige møter ga nyttige innspill til det videre arbeidet. Resultater fra møtene er tatt inn i arbeidet med
spesifikasjoner og i revidert fremdriftsplan for prosjektet.
Vi tenker fortsatt at det kan være effektivt å plukke ut et lite antall deltagere fra hver av ekspertgruppene
som har tid og kompetanse til å jobbe tettere med prosjektet enn resten i testperioden, men ellers ønsker vi å
videreføre møter med hele gruppene.
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 17 – 2017 Hvor skal Cristin? – Veivalg etter de første leveransene
Diskusjon om veivalg for Cristin i årene fremover, etter at de første og mest kritiske leveransene i Cristin 2
er på plass. Styringsgruppeleder innleder.
Kommentarer fra SG
Flere i styringsgruppen ga uttrykk for at planene om større grad av gjenbruk er gode og at dette vil kunne gi
institusjonene ønsket avlastning i administrative oppgaver. Samtidig ble det oppfordret til edruelighet når det
gjelder omfang og til tydelige prioriteringer.
Styringsgruppen foreslår at det om ikke alt for lenge legges opp til en ny diskusjon om visjoner og formål for
Cristin. Det har skjedd mye på teknologisk utvikling som kan ha innvirkning på fokus for systemet.
Det ble diskutert hva det er hensiktsmessig å lagre som et prosjekt i Cristin. Johannes Falk Paulsen
oppfordrer til at man etablerer en nasjonal prosjekt-ID og mener CERES bør ta denne rollen.
Styringsgruppeleder informerte om at dette allerede har vært diskutert i det såkalte Samhandlingsforum
(samarbeid mellom Uninett, BIBSYS, NSD, Cristin, FSAT og Norgesuniversitetet).
Vedtak:
Styringsgruppen oppfordrer CERES til å legge opp til en diskusjon om revidering av visjon og formål for
Cristin.
Styringsgruppen oppfordrer også CERES til å jobbe videre for at Cristin blir kilde til et register over nasjonal
prosjekt-ID.
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Sak 18 – 2017 Møteplan høsten 2017
Innledning
Møter i styringsgruppen foreslås avholdt i følgende uker:
 Uke 39 eller 41 – Da tror vi at vi har noe som er verd å vise frem og at vi har bedre styringsverktøy
på plass.
 Uke 48 eller 49 – Da skal det være like før lansering av Leveranse 1
Kommentarer fra SG
Styringsgruppen mener det bør avholdes mer enn to møter i løpet av høsten, gitt det risikobildet vi har. Det
er ønskelig med et raskt møte om milepælsplan og oppdatert ROS-analyse.
Styringsgruppeleder foreslår at det også inviteres til ytterligere to møter utover høsten, og at disse eventuelt
flyttes hvis dette viser seg fornuftig gitt ny milepælsplan.
Forslag til vedtak
Styringsgruppen ber prosjektledelsen kalle inn til nytt møte så tidlig som mulig over sommeren der
milepælsplanen og oppdatert ROS-analyse behandles.

Sak 19 – 2017 Eventuelt
Styringsgruppeleder orienterte om konklusjonene fra KDs organiseringsprosjekt. CERES blir fra 1.1.2018
fusjonert med BIBSYS og deler av Uninett. Hovedkontor for den nye organisasjonen skal ligge i Trondheim.
Kunnskapsministerens pressekonferanse kan ellers sees her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/organiseringsprosjektet/id2556592/
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