Oslo, 30.01.2018
Tilstede: Katrine Weisteen Bjerde (KDTO, leder for styringsgruppen)
Ernst Kristiansen (SINTEF)
Fredrik A. Dahl (Akershus Universitetssykehus)
Grete Christina Lingjærde (KDTO)
Kari-Anne Kristensen (Forskningsrådet)
Trine B. Haugen (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Sigbjørn Hernes (Høgskolen i Lillehammer)
Hanne Vibekk (KDTO, utviklingsleder Cristin)
Hanne Hole Young (kommunikasjonsansvarlig Cristin)
Anne Sofie Bjørnebye (KDTO, produkteier Cristin)
Gordana Ilic Holen (påtroppende produkteier, Cristin)
Fraværende:
Marit Henningsen (KDTO, systemforvalter Cristin)
Johannes Falk Paulsen (Universitetet i Oslo)
Bernt Olav Økland (Helse Bergen)

Cristin 2
Tid:
Sted:

Mandag 29. januar kl. 09.00 – 10.30
KDTO, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede
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Styringsgruppe for Cristin 2
Dagsorden til møte 29.01.2018

Dagsorden
Forklaring:
B = Beslutningssak
D = Diskusjonssak
O = Orienteringssak
Sak 01 - 2018
Sak 02 - 2012
Sak 03 – 2018
Sak 04 - 2018
Sak 05 - 2018
Sak 06 – 2018

B
B
O
B
O

Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra møtet 13.11.2017
Statusrapport fra prosjektleder
Milepælsplan med risikomatrise for fase 2
Hva skjer rundt Cristin?
Eventuelt
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Sak 01 – 2018
Godkjenning av dagsorden
Innledning
Styringsgruppen inviteres til å vedta den tilsendte dagsorden.
Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.

Sak 02 – 2018
Godkjenning av referat fra møte 13.11.2018
Innledning
Vedlagte referat fra styringsgruppemøte 13.11.2018 framlegges for godkjenning.
Vedtak:
Referatet ble godkjent.
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Sak 03 – 2018
Statusrapport fra prosjektleder
Innledning
Prosjektleder orienterte i møtet om status for prosjektet med fokus på blant annet:
- forbedringer etter innspill fra brukergruppene i test-perioden for leveranse 1 av Cristin 2 prosjektet
- arbeidet med milepælsplaner med risikomatrise for fase 2 av Cristin 2 prosjektet
- arbeidet knyttet til egen nettside og informasjonsskriv om Cristin 2
- endringer i produkteier-rollen, da nåværende produkteier Anne Sofie Bjørnebye slutter 1. februar, og
produkteierrollen da deles mellom Hanne Vibekk (nåværende utviklingsleder i Cristin) og Gordana
Ilic Holen
- status på prosjektets leveranser i fase 1 av prosjektet. Alle leveransene er levert til planlagt tid.
- utfasingsplanen for den gamle versjonen av Cristin og hvordan avhengigheter mellom gammelt og nytt
system vil kunne påvirke framdriften i utviklingen. Gammelt og nytt system vil benytte samme
database, og vi må sikre at dette ikke skaper problemer.
Prosjektleder la fram en anbefalt løsning for styringsgruppen der det jobbes for å kunne ha samme
funksjonalitet i drift i både gammelt og nytt system samtidig, hvis det er teknisk og tidsmessig/økonomisk
rasjonelt. Dette er den løsningen som vil gi oss størst fleksibilitet og minst risiko. Dette skal utredes nærmere
av prosjektet i februar, og Styringsgruppen må ta en endelig avgjørelse basert på denne utredelsen innen 12.
april 2018.
Diskusjon
- Styringsgruppen stilte spørsmål ved om 12. april var litt for sent å ta en endelig godkjenning, og om
man burde ta dette på et tidligere tidspunkt for å ikke forsinke den videre prosessen.
Det ble avtalt at prosjektleder sender en orientering til styringsgruppen så snart resultat av
utredningen foreligger. Dersom resultatet er positivt, går vi videre med den anbefalte løsningen.
Dersom resultatet er negativt, må styringsgruppen diskutere en alternativ plan ut fra anbefaling fra
prosjektet.
- Det ble stilt spørsmål om hvorvidt styringsgruppen igjen burde ha mer fokus på økonomien i
prosjektet. Dette har i denne fasen vært nedprioritert til fordel for utvikling av gode styringsverktøy
for å følge opp fremdriften. Det ble avtalt at økonomirapport legges frem i neste møte slik det ble
gjort tidligere.
- Styringsgruppen stilte spørsmål ved om eventuelle forsinkelser i prosjektet pga uforutsette problemer
kunne skape utfordringer for rapporteringsprosessen i 2019. Det vil være risiko forbundet med å
sette ny funksjonalitet i produksjon i denne perioden, på samme måte som i år..
- Styringsgruppen stilte spørsmål ved hvordan det skulle fungere i praksis med samme funksjonalitet i to
applikasjoner og hvordan dette ville påvirke brukeropplevelsen, og om brukeren selv skulle velge
hvilken applikasjon de ville bruke. Produkteier svarte at vi vil tilstrebe at en hel arbeidsprosess kan
utføres i ett og samme system, men at f.eks. superbrukere og forskere vil kunne velge ulikt.
Vedtak:
Styringsgruppen tok orienteringen til etterretning. Det ble bestemt at styringsgruppen får rapport fra
prosjektet innen slutten av februar om resultatet av vurderingen fra utviklerne. Styringsgruppen ber også om
at økonomirapport legges frem i neste møte.
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Sak 04 – 2018
Milepælsplan med risikomatrise for fase 2
Prosjektet presenterte milepælsplanen med risikomatrise for fase 2. Milepælsplanen er vedlagt og har to
arkfaner; et for milepælsplan med ansvarfordelingskart og resultatløp, og et for risikomatrise og rapport. I
milepælsplanen legges det opp til at fase 2 av Cristin 2 avsluttes 30. juni 2018.
Styringsgruppen etterlyste en oversikt over arbeidet Cristin 2 gjør med testing av Cristin 2. Prosjektet har en
egen testansvarlig som har bygget opp en solid teststrategi for Cristin 2 prosjektet, og jobber målrettet med
automatiserte tester, sikkerhetstester og akseptansetesting.
Vedtak:
Styringsgruppen godkjente den fremlagte milepælsplanen med risikomatrise for fase 2. Det legges ved et eget
vurderingspunkt i milepælsplanen der Styringsgruppen og prosjektet diskuterer videre framdrift knyttet til
om funksjonalitet skal kunne være i drift i både gammelt og nytt system.

Sak 05 – 2018
Hva skjer rundt Cristin?
Katrine Weisteen Bjerde presenterte i møtet utvikling i aktiviteter som ikke er del av prosjektet, men
som berører Cristin. Stadig flere ser nå nytteverdien av gjenbruk av informasjonen i Cristin, og det er
stor etterspørsel i andre organisasjoner etter integrering med Cristin.
Det stilles klart krav til andre tilgrensende prosjekter om at de må finansieres separat, slik at ikke
Cristin 2 forsinkes ytterligere.
Diskusjon
Styringsgruppen stilte spørsmål om hvordan man ser for seg å ta ORCID i bruk og hvordan dette vil
kunne gi nytteverdi for forskerne.
Vedtak:
Styringsgruppen tok saken til orientering.

Sak 06 - 2018
Eventuelt
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