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Dagsorden 

 

Forklaring:   
B = Beslutningssak 
D = Diskusjonssak 
O = Orienteringssak 
 

Sak 1 - 2016  B Godkjenning av dagsorden 
Sak 2 - 2016  B Godkjenning av referat fra møte 29.10.2015 
Sak 3 - 2016    O Utvidelse av styringsgruppen – Status 
Sak 4 - 2016  D Artikkel fra UHR og spørsmål fra Stortinget 
Sak 5 - 2016  O Status for integrasjon med REK 
Sak 6 - 2016    B Leveranseplan for videre arbeid med CRIStin 2.0 
Sak 7 - 2016  O Ekstern gjennomgang av prosjektet 
Sak 8 - 2016  B Ressurssituasjon 2016 
Sak 9 - 2016  B Møteplan våren 2016 
Sak 10 - 2016   Eventuelt 
 

Sak 01 – 2016 Godkjenning av dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble ikke meldt inn noen saker under Eventuelt. 
 

Sak 02 – 2016 Godkjenning av referat 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

Sak 03 – 2016 Utvidelse av styringsgruppen - Status 
Den foreslåtte fordelingen av medlemmer i en utvidet styringsgruppe ble godkjent av CRIStins styre i desember. 
Styringsgruppens nye sammensetning skal bestå av tre fra UH-sektor, to fra helsesektor, en fra instituttsektor, en fra 
Forskningsrådet i tillegg til direktør ved FSAT og daglig leder i CRIStin. 
Henvendelse er sendt ut til UHR, RHFenes strategigruppe for forskning og Forskningsrådet om oppnevning av nye 
medlemmer. Forskningsinstituttenes fellesarena melder at de ønsker å beholde Ernst Kristiansen som sin 
representant i styringsgruppen.  
Nye medlemmer av gruppen blir invitert inn og orientert nærmere om prosjektet så snart de er oppnevnt.  
 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering  
 

Sak 04 – 2016 Kritikk fra UHR og spørsmål fra Stortinget 
Det har de siste dagene kommet skarp kritikk fra UHR knyttet til prosjektet. Spørsmålene er på den ene side 
forståelige, da prosjektet jo er svært forsinket i forhold til opprinnelige antagelser. Samtidig uttrykker CRIStins 
styreleder overraskelse over forslaget om evaluering uten at UHR har vært i kontakt med CRIStin for mer 
informasjon. Daglig leder har tidligere orientert om prosjektet i møter i flere av UHRs utvalg og har nå kontaktet 
UHRs ledelse for å avtale hvordan også den videre dialogen kan styrkes. 
 
Det er satt i gang en rekke tiltak i løpet av høsten som vil svare på store deler av kritikken.  

 Bredere sammensatt styringsgruppe vil gi sterkere forankring i institusjonenes ledelse 

 Nye brukergrupper for videreutviklingen skal i funksjon så snart REK-integrasjonen er på plass. Dette vil gi 
sterkere påvirkning fra brukermiljøene. 

 Oppdaterte nyhetssider gir bedre løpende informasjon om utviklingen i prosjektet 

 Ekstern gjennomgang av prosjektarbeidet er igangsatt som rapportert i forrige styringsgruppemøte. Se egen 
sak i dette møtet.. 

 Vi har endelig fått ryddet unna juridiske og IT-sikkerhetsmessige hindringer i arbeidet med Tableau. 
Institusjonene vil kunne kjøpe lisenser utover våren og selv ta ut og analysere sine CRIStin-data. 
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Som direkte følge av kritikken har vi nå i tillegg bedt utviklerne om estimat på hva det vil kreve å innføre 1-2 nye 
kategorier i dagens CRIStin i etterkant av årets rapportering. Målet vil være å forenkle registrering av digital 
formidling.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Styringsgruppens medlemmer opplever at kritikken fra UHR er unyansert og ser det som positivt at daglig leder har 
kontaktet UHR for videre dialog. Leveranse av CRIStin i nytt design er av tekniske og ressursmessige grunner 
forsinket, men prosjektet har god retning og har siden sommeren også hatt god framdrift. 
 
Styringsgruppen ser det som positivt at man undersøker muligheten for nye kategorier, men ber prosjektet om å ha 
et bevisst forhold til hva CRIStin skal og ikke skal inneholde. Det må blant annet sikres at man ikke etablerer 
kategorier som ikke kan registreres med tilstrekkelig god kvalitet. 
 
Styringsgruppen ser det som viktig å få på plass de planlagte brukergruppene. Det må lages en god bestilling til de 
som skal foreslå medlemmer, der det går fram hvilken erfaring og kompetanse medlemmer bør ha, og der deltakerne 
får vite hva som forventes av dem. 
 
 

Sak 05 – 2016 Status for integrasjon med REK 
Nye rutiner for synkronisering mellom CRIStins utviklerteam og leverandøren av SPREK, Acando, fungerer godt og 
arbeidet med integrasjonen har god framdrift.  
 
Det har i sluttfasen av utviklingen blitt avdekket behov for noen utvidelser, og styringsgruppen for 
integrasjonsprosjektet har nå fastsatt produksjonsdato til andre uke av mars, som er noe senere enn tidligere 
estimert.  
 
Februar blir testperiode, og brukerinstitusjoner fra arbeidsgruppen for prosjektkatalogen vil delta aktivt i testingen. 
CRIStin utpekte i høst en dedikert testleder for videreutviklingen, og etablering av rutiner og konkrete planer for 
testing er godt i gang.  
 
Når denne delen av prosjektet er avsluttet vil vi ha på plass: 
• Ny versjon av SPREK søknadsskjemaer og saksbehandlingssystem 
Denne vil hente informasjon om og identifikatorer for forskere og institusjoner fra CRIStin, slik at dette blir søkbar 
informasjon istedenfor fritekst. 
• Ny versjon av prosjektkatalogen i CRIStin med forbedret funksjonalitet knyttet til blant annet 
forskningsansvarlige institusjoner og klassifisering av helseprosjekter 
• Tjenester for å hente informasjon om forskere, institusjoner og prosjekter fra CRIStin 
• Tjenester for å sende informasjon om prosjekter og biobanker fra SPREK til CRIStin 
• Tjenester for å videresende informasjon om biobanker fra CRIStin til Biobankregisteret 
 
Helseforetakene vil med dette få mulighet til å oppfylle kravet om rapportering på pågående kliniske 
behandlingsprosjekter. Dette har ligget i oppdragsbrevet fra HOD i flere år. Rapporter for dette formålet basert på 
data som nå kommer inn i CRIStin vil bli utviklet i samarbeid med helseforetakene. 
 
Tjenestene for å hente informasjon fra CRIStin vil kunne brukes også av andre IT-systemer. Ett eksempel er 
pasientportalen på helsenorge.no som skal gi pasienter informasjon om pågående forskningsprosjekter. 
 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

Sak 06 – 2016 Leveranseplan for videre arbeid med CRIStin 2.0 
Siden siste møte har vi arbeidet videre med listen av funksjonalitet som skal på plass før dagens CRIStin-
system kan avvikles. Det er nå utarbeidet et forslag til inndeling i 8 leveranser. I påvente av etablering av den 
overordnede brukergruppen har denne vært uformelt diskutert med våre kontaktpersoner ved de største UH-
institusjonene. Forslaget til leveranseplan følger vedlagt. 
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Store deler av utviklingsarbeidet for leveranse 1 er allerede gjennomført, og spesifikasjon for det som gjenstår 
er i gang.  
 
Usikkerheten i tidsplanen er fortsatt meget stor, og vil reduseres gradvis ettersom arbeidet med detaljert 
spesifisering og utvikling går framover.  
 
 
Momenter fra diskusjonen: 
Målgruppen «forskningsformidlere».  
 

 Styringsgruppen ber om at også målgruppen «Forskningsformidlere» synliggjøres i leveranseplanen. 
Det er ønskelig at CRIStin blir et godt verktøy for media. 

 Positivt med vektlegging av gjenbruk til institusjonenes nettsider og interne IT-systemer 

 Prioritere virksomhetskritiske oppgaver for å sørge for overgang til ny teknisk plattform raskest 
mulig. Det er en ressurskrevende oppgave å få nye leveranser over i forvaltning og det er fortsatt 
behov for å begrense ønsker og krav til ny funksjonalitet inntil hele systemet er over på ny teknisk 
plattform. 
 

Vedtak: Styringsgruppen godkjenner forslaget til leveranseplan med de justeringer som kom fram i møtet og ber om 
at denne legges fram for CRIStins styre for endelig godkjenning.  
 

Sak 07 – 2016 Ekstern gjennomgang av prosjektet 
For å gå oss selv i sømmene og finne forbedringspunkter fremover tok prosjektet i oktober kontakt med 
konsulentselskapet Promis for å få en gjennomgang av arbeidsmetoder og styringsmodell. 
 
Planleggingsmøter er avholdt 17.12. og 7.1. og kontrakt skrives i disse dager. Selve arbeidet startes opp i løpet av 
januar. Følgende foreslås som fokusområder for gjennomgangen: 

 Styringsmodell for prosjektet 

 Metodikk og arbeidsrutiner på spesifikasjons-/bestillersiden av prosjektet (CRIStins ansatte) 

 Metodikk og arbeidsrutiner på utviklings-/leverandørsiden av prosjektet (FSAT) 

 Samhandling mellom CRIStin og FSAT 

 Ressurser ift oppgavens omfang 
 
Vedtak: Styringsgruppen støtter at man engasjerer Promis og godkjenner innholdet i oppdraget med de justeringer 
som framkom i møtet. 
 

Sak 08 – 2016 Ressurssituasjon 2016 
Planer for utnyttelse av prosjektets interne og eksterne ressurser i 2016 ble gjennomgått i møtet. 
Prosjektlederstilling lyses ut snarlig. 
 
Prosjektet disponerer følgende ressurser i 2016: 
• Ca 4 årsverk utvikling fra FSAT (ca 3,5 av de avtalefestede 7,5 går med til forvaltning) 
o 1 årsverk utviklingsledelse 
o 3 årsverk utvikling 
• Ca 2 årsverk fra CRIStin – øker til 3 årsverk når ny prosjektleder er ansatt 
o Prosjektledelse, spesifikasjon, testing 
• 2 mill prosjektstøtte fra KD 
o Reduksjon i forhold til 2015 med 0,5 mill 
 
I tillegg forvalter CRIStin midler fra Helse Sør-Øst til å dekke utviklingsarbeid fra Acando til SPREK, men 
dette er midler som i sin helhet går til utvikling av SPREK. Dette bidrar dermed ikke i 2016 med ressurser til 
videreutviklingen av selve CRIStin-systemet.  
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Det er vedtatt å tilsette prosjektleder på heltid. Utlysning forventes å gå ut i løpet av januar. I perioden frem 
til vedkommende er på plass, foreslås det at daglig leder overtar som prosjektleder, mens Lars Wenaas 
fokuserer på spesifikasjonsarbeid. Denne arbeidsfordelingen har vært kjørt i praksis de siste månedene, når 
daglig leder har vært prosjektleder for REK-integrasjonen. Det er også behov for at Lars Wenaas frigjør noe 
mer tid til arbeid med Open Access. At daglig leder er prosjektleder er ikke gjennomførbart på sikt, men er 
den beste løsningen i en overgangsperiode. 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner planer for ressursbruk så langt. Mer detaljert budsjett legges fram i neste møte. 
Styringsgruppen påpeker at man er sårbare på utviklingskapasitet. Bør søke om tilstrekkelige ressurser for å bygge 
opp en stabil og langsiktig kompetanse både på bestiller- og utviklersiden og kunne utnytte ekstra ressurser i parallell. 
 

Sak 09 – 2016 Møteplan 2016 
 
Vedtak: 
Styringsgruppemøter for våren 2016 fastsettes til  

 
25. februar kl 9-11 
15. april kl 10-12 
27. mai kl 10-12 
24. juni kl 10-12 
 
Sak 10 – 2016 Eventuelt 
Det var ingen saker under Eventuelt. 


