Oslo, 08.11.2018

Tid:
Sted:

Onsdag 24. oktober kl. 10.00 – 12.00
Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede

Til stede:
Katrine Weisteen Bjerde (Unit, leder for styringsgruppen)
Kari-Anne Kristensen (Forskningsrådet)
Johannes Falk Paulsen (Universitetet i Oslo)
Sigbjørn Hernes (Høgskolen i Innlandet)
Bernt Olav Økland (Helse Bergen)
Ole Martin Nodenes (Unit, prosjektleder Cristin)
Hanne Vibekk (Unit, produkteier/utviklingsleder Cristin)
Marit Henningsen (Unit, systemforvalter Cristin)
Gordana Ilic Holen (Unit, spesifikasjonsansvarlig Cristin)
Forfall:

Ernst Kristiansen (SINTEF)
Fredrik A. Dahl (Akershus Universitetssykehus)
Grete Christina Lingjærde (Unit)
Trine B. Haugen (OsloMet)
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Styringsgruppe for Cristin 2
Dagsorden til møte 24.10.2018

Forklaring:
B = Beslutningssak
D = Diskusjonssak
O = Orienteringssak
Sak 32 - 2018
Sak 33 - 2018
Sak 34 - 2018
Sak 35 - 2018
Sak 36 - 2018
Sak 37 - 2018
Sak 38 - 2018

B
B
O
O
B
O

Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra møtet 25.06.2018
Status Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i utdanning og forskning
Statusrapport fra prosjektleder
Revidert leveranseplan for Cristin 2
Demo av leveranse 2 av fase 2: Redigering i Cristin 2
Eventuelt
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Sak 32 – 2018
Godkjenning av dagsorden
Innledning
Styringsgruppen inviteres til å vedta den tilsendte dagsorden.
Det var ingen saker til eventuelt.
Vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Sak 33 – 2018
Godkjenning av referat fra møte 25.06.2018
Innledning
Vedlagte referat fra styringsgruppemøte 25.06.2018 framlegges for godkjenning.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 34 – 2018
Status Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere
utdanning og forskning
Katrine Weisteen Bjerde presenterer status for Units prosjekter for å lage ny organisasjon og for
organisering av strategiarbeidet i sektoren generelt og området forskning spesielt.
Ny organisering av nivå 2 i Unit er nylig vedtatt. Det er opprettet 4 avdelinger for henholdsvis
forskning, utdanning, administrative tjenester og innkjøp, samt IT-utvikling. Fra før er det opprettet
én avdeling for Virksomhetsstøtte og én for Strategi og styring.
Arbeidet med organisering av nivå 3 er nå i gang og ny organisasjon gjelder fra 1. januar 2019.
Selv om den nye organisasjonen er organisert etter tradisjonelle skiller skal den jobbe godt på tvers
innad.
Digitaliseringsstyret har hatt sitt første konstituterende møte. Det er opprettet 6 fagutvalg for
tjenesteområdene som gir innspill til Digitaliseringsstyret. Bjerde jobber opp mot fagutvalg for
Forskning.
Innenfor området forskning er det blitt jobbet med å utarbeide målbilder og aktiviteter som støtter
disse. Store aktiviteter vil omtales som initiativer.
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Utkast til overordnet handlingsplan for forskningsområdet ble presentert. I tillegg til et utvalg
pågående prosesser under forskningsområdet.
Det ble diskutert om styringsgruppen bør utvides ut over prosjektet Cristin 2. Som en forlengelse av
det ble det stilt spørsmål om hvordan styringsgruppen for Cristin 2 er plassert i forhold til fagutvalg
for Forskning. Denne diskusjonen er litt prematur nå, men det er sikkert at fagutvalget vil være svært
overordnet. Problemstillingen tas med videre, men vil bli mer aktuell i 2019 når ny organisasjon er
operativ.
Bjerde mente at organiseringen av Unit allerede har vist positive resultater ved at man nå lettere kan se
tjenester på forskningsområdet samlet.
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 35 – 2018
Statusrapport fra prosjektleder
Prosjektleder redegjorde for sin skriftlige statusrapport. Rapporten inneholder status for blant annet
fremdrift, ressurser og risiko.
Diskusjon:
Styringsgruppen var opptatt av avhengighetenes betydning for deres arbeid. Spørsmålet gjaldt spesielt
utvikling av system for «Oversikt over kliniske behandlingsstudier». Bjerde påpekte at det finnes en
egen styringsgruppe for dette utviklingsprosjektet knyttet til SPREK. Det ble bestemt at det på neste
møte i styringsgruppen vil presenteres et bilde av utvikling knyttet til helseområdet og deres forhold til
Cristin 2.
Nasjonalt vitenarkiv vil sannsynligvis bli en avhengighet for Cristin 2 etter hvert. Utredningen av
dette har leveransedato 1. desember, og vil om mulig bli diskutert på styringsgruppens møte i
desember.
Det jobbes med å få på plass en enhetlig økonomimodell for Unit. Det er 3 forskjellige organisasjoner
med veldig ulike finansieringsmodeller som er slått sammen. Ny budsjettmodell for 2019 ser lovende
ut og her vil prosjektene levere sine kostnader direkte. Det vil gi bedre økonomiske oversikter enn i
dag.
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til etteretning.

Sak 36 – 2018
Revidert leveranseplan for Cristin 2
4

I sak 29-2018 i styringsgruppens møte i juni 2018 vedtok styringsgruppen av det skal jobbes med en
revidert leveranseplan for prosjektet høsten 2018. Styringsgruppen påpekte viktigheten av at arbeidet
resulterer i en sluttdato for prosjektet totalt sett.
Prosjektleder har utarbeidet et notat som en statusrapport for prosjektet. Notatet klargjør hva som
skal lages i hvilken rekkefølge fremover, med synliggjøring av risikomomenter og forutsetninger for
det videre prosjektet der dette er kjent. Et ekstrakt av notatet var fremlagt, som forslag til ny faseplan
med tilhørende leveranser. I tillegg var hele notatet lagt med som vedlegg.
I notatet foreslår prosjektleder å estimere tidspunkter til og med fase 4. Etter den tid, men i løpet av
fase 4 bør det vurderes hva som skal lages videre og hvordan Cristin 2 inngår i arkitekturen for norske
forskningssystemer totalt sett. Det skjer nå så store endringer i landskapet rundt Cristin, at vi mener
det på nåværende tidspunkt er lite hensiktsmessig ressursbruk å gjøre detaljert planlegging lenger ut i
løpet.
Diskusjon:
Styringsgruppen var meget tilfreds med notatet og mente at det løftet diskusjonen om hva som skal skje
fremover i prosjektet. Samtidig er det viktig å se Cristin 2 i en samlet arkitektur for tjenester som skal tilbys
forskerne i fremtiden. Styringsgruppen støttet derfor prosjektleder i at det ikke er behov for å estimere faser
etter fase 4.
Det ble også påpekt at Cristin er på vei til å gå fra noe hvor publikasjonene var det viktige, til et sted hvor
prosjektene blir viktigere.
Styringsgruppen diskuterte videre hva sentralimporten som er foreslått inn i fase 3 bør være. Gruppen
fastslo at høsting av data er noe man prøver å tilrettelegge for på alle områder og er en naturlig del av
tjenesteutvikling fremover.
Styringsgruppen er opptatt av at kost-/nyttvurdering er svært viktig. I tillegg er styringsgruppen opptatt av å
redusere risikoen for WO applikasjonen, ved å utvikle kritisk funksjonalitet i Cristin 2 så raskt som mulig.
Samtidig må stabil drift av eksisterende applikasjon ha prioritet til enhver tid.
Med dette som bakteppe mente styringsgruppen at sentralimporten skal være en minimumsversjon med
omtrent samme datakildetilfang som i dag, for å kunne jobbe videre med andre deler av applikasjonen så
snart som mulig. Importløsningen må likevel være moderne og med en infrastruktur som gir mulighet for
utvidelser til import av flere datakilder etter hvert. Tilgjengeliggjøring av nye datakilder vil således være
forbedringer av Cristin 2 etter fase 3. Det ble også bedt om at det gjøres en vurdering av hvorvidt man vil
spare mye tid på å lage en ennå mer nedskalert versjon som kun løser dagens import i ny teknologi, men
uten samme fleksibilitet til senere utvidelser.
Spesifikasjonsarbeidet for sentralimporten starter nå, men minimumsversjonstankegang vil måtte ligge til
grunn for alt spesifikasjonsarbeid fremover.
Styringsgruppen mente at det ikke er aktuelt å redusere på kvaliteten av dataene som importeres for å
redusere samlet importtid, noe deler av referansegruppen har foreslått.
Vedtak:
Styringsgruppen vedtar foreslåtte faseinndeling. Som del av fase 4 gjøres en ny vurdering av videre
faserekkefølge og estimering av gjenstående faser etter fase 4. Prosjektet jobber videre med å estimere
datoer for sluttmilepæler til og med fase 4 frem mot styringsgruppens møte i desember.
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Sak 37 – 2018
Demo av leveranse 2 av fase 2: Redigering i Cristin 2
Prosjektet har levert til test ny tjeneste i Cristin API for uthenting av informasjon om
forskningsresultater (leveranse 1 i fase 2) og nærmer seg nå leveranse for redigering av NVIresultateter (leveranse 2 av fase 2). Leveranse 2 skal presenteres for referansegruppen på en
testworkshop i november. Produkteier fortalte om premissene for rammeverk for redigering, og viste
hvordan redigering av forskningsresultater utføres i leveranse 2 av fase 2. Fokus er på kategoriene
artikkel, bok og del av bok.
Produkteier presenterte også tjenestene for resultater i nytt Cristin-API.
Styringsgruppen mente redigeringsfunksjonaliteten ser bra ut.
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 38 – 2018 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
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