
1 

 

 

 

 
 

Referat  
 
Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 onsdag 27. september 2017  
 

 
Tid: Onsdag 27. september kl. 12.00 – 13.30 
Sted:  CERES, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede 
 
Deltagere:  

Katrine Weisteen Bjerde (direktør for forskningstjenester i CERES og leder for styringsgruppen) 

Grete Christina Lingjærde (Direktør CERES) 
Kari-Anne Kristensen (Spesialrådgiver Forskningsrådet) 
Marit Henningsen (Fagleder Cristin-sekretariatet i CERES)  
  
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  

Anne Sofie Bjørnebye (produkteier CERES) 

Ole Martin Nodenes (prosjektleder CERES) 

 

Forfall:  Hanne Vibekk (utviklingsleder CERES) 
Fredrik A. Dahl (Helse/Seniorforsker, Akershus Universitetssykehus) 
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Sak 20 – 2017 
Godkjenning av dagsorden 

Innledning 

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

Sak 21 – 2017 
Godkjenning av referat fra møte 16.06.2017 

Innledning 

Vedlagte referat fra styringsgruppemøte 16.06.2017 framlegges for godkjenning.  
 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 

Sak 22 – 2017 
Statusrapport fra prosjektleder 

Innledning 

Prosjektleder orienterer muntlig i møtet. Størstedelen av statusrapporten ligger i de dokumentene 
styringsgruppen behandler i andre saker.  
 
Styringsgruppen ville gjerne vite mer om hva som var leveranse 1. Prosjektleder svarte at dette vil bli 
tydeliggjort i den oppdaterte leveranseplanen som nå er under utarbeidelse.  
Spørsmål om Forskningsrådets brev til institusjonene og hvordan dette støttes av Cristin. Det finnes 
funksjonalitet i dagens Cristin der du kan laste opp dokumenter. Funksjonaliteten er ikke optimal, og ny 
versjon vil etter hvert bli laget som del av Cristin 2. 
 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar orienteringen til etterretning. 
 
 

Sak 23 – 2017 
Styringsdokument for leveranse 1 i Cristin 2-prosjektet 

Innledning 

I juni ba styringsgruppen om at Difis prosjektplanverk legges til grunn som planverk i prosjektet.  
 
Styringsdokument er dokumentet prosjekteier/styringsgruppen skal ta stilling til for å vurdere om 
styringsdokumentet fra planleggingsfasen sammen med annen styringsdokumentasjon gir tilstrekkelig 
grunnlag til å beslutte oppstart av første gjennomføringsfase.  
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Prosjektleder informererte om reetableringen av styringsdokumentene i Cristin 2.  

- Styringsgruppen uttrykte et ønske om et dokument som tar for seg og oppsummerer Cristin 2 
prosjektets historie, og de leveransene som allerede er gjort.  

- Styringsgruppen ba om at prosjektet gjennomgår og reviderer mål og ønskede gevinter.  

Gjennomgang av prosjektets leveranser og avgrensninger 

- Styringsgruppen ønsker å fremheve målet til Cristin 2.0 om i størst mulig grad å hente 
informasjon fra andre kilder, slik at omfanget av manuell registrering blir minst mulig. Det er 
mulig å tydeliggjøre at forskerne skal ha et enklere system å forholde seg til, og at det kan bety 
mindre registrering og mer import.  

Prosjektets leveranser og avgrensninger 

Styringsgruppen påpekte viktigheten i at Cristin er åpent for Open Access. 

Overordnet tidsplan reetablering 

- Styringsgruppen ønsket å være involvert i informasjonen som skal ut til brukerne av systemet 
om hvordan leveranse 1 skal implementeres og når det kommer 

- Styringsgruppen lurte på om eksporterten av søkeresultater til egne filer kommer i leveranse 1 
- Det er viktig at Cristin 2.0 kommuniseres ut slik at brukerne vet at det kommer, og de 

kommunikasjonsansvarlige i Cristin må sette i gang med informasjonsarbeid 

Status og utfordringer 

- SG ønsker planlagte styringsgruppemøter/faste datoer  knyttet opp til godkjenning av 
leveranser  

- Det er ønskelig med to møter til i SG før jul. Eventuelt videodeltakelse/skype fra de som 
reiser langtveisfra 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen vedtar forslaget til Styringsdokument.  
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Sak 24 – 2017  
Milepælsplan for leveranse 1 
 
Prosjektet presenterer milepælsplanen for leveranse 1. Milepælsplanen legger opp til at leveranse 1 av Cristin 
2 skal legges i produksjon fra 2. januar 2018. Milepælsplanen er ordnet etter 4 områder; Prosjektstyring, 
Spesifikasjon og utvikling, Brukermedvirkning og Testing.   
 
Vedtak: 
Styringsgruppen er fornøyd med at fremdriften nå går ihht plan og tar den fremlagte milepælsplan for 
leveranse 1 til etteretning. 

Sak 25 – 2017  
Risiko- og sårbarhetsanalyse for leveranse 1 
 
Prosjektet presenterer risiko- og sårbarhetsanalyse for leveranse 1. Det er identifisert 22 risikoer i forbindelse 
med leveranse 1 som ligger vedlagt. Etter gjennomføring av tiltak sommeren 2017 vurderes ingen av 
risikoene som uakseptable for prosjektets mulighet til å levere leveranse 1.  
 

- Styringsgruppen er bekymret for at vi fortsatt må bruke Web Objects  i flere år. Det bør søkes å finne 
finansiering til å øke takten ytterligere.  

 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalysen for leveranse 1 til etteretning.  

Sak 26 – 2017  
Eventuelt 
 
 

 
 


