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Overordnet status:
Arbeidet går i henhold til forlenget fremdriftsplan. Innsiktsarbeidet med spørreundersøkelser og
fokusgrupper/intervjuer nærmer seg slutten, og sekretariatet har startet å skrive utkast til rapport
basert på det vi vet så langt. Utredningsgruppen har kommet godt inn i diskusjonene om
prioriteringer og anbefalinger. Arbeid også med andre leveranser er godt i gang. Tidsrammen anses
fortsatt som stram, og fortsatt avgrensing av omfanget er essensielt for å komme i mål innenfor
tidsrammen. Utredningsledelsen er trygge på at dette vil lykkes.

Arbeidet med terminologi har god fremdrift, mens arbeidet med nettside har blitt tonet ned litt nå for
å ha fullt fokus på rapportskrivingen. Vi har en godt sammensatt styringsgruppe og
utredningsgruppe/referansegruppe. Vi er godt over halvveis med kartlegging og
informasjonsinnhenting, samtidig som arbeid med flere av leveransene er startet opp.

Aktiviteter siden sist
Flere fokusgruppemøter og enkeltintervjuer er gjennomført, og flere er avtalt. Dette har gitt økt
forståelse for flere av problemstillingene som forskerne løftet i spørreundersøkelsen i sommer.
Spørreundersøkelse til UH-institusjonene og forskningsinstitutter innenfor FFA er gjennomført.
Purring pågår til de institusjonene som ikke har svart ennå. Undersøkelsen er nå også utsendt til
forskningsinstitutter utenfor FFA og til helseforetakene. Disse har svarfrist 19.11. Første versjon av
rapport fra undersøkelsen er skrevet, og denne oppdateres ettersom det kommer inn nye svar.
Utvelging av termer er nesten ferdig, og arbeidet med definisjoner av de valgte termene er startet.
Første leveranse forventes ca 20. november.
Utforming av retningslinjer for fellestjenester og design av nettside med informasjon til institusjonene
om tilgjengelige infrastrukturer og tjenester er påbegynt. Det planlegges møte med relevante
brukergrupper for å få tilbakemelding på de utkastene som er laget så langt.
Det er laget forslag til disposisjon på utredningsrapporten og første grovskisse til innhold på et par
sentrale kapitler er diskutert med utredningsgruppen, som har hatt gode diskusjoner og gitt fyldige
kommentarer.
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Områdestatus
Fremdrift (milepæler, plan)
Fremdriften på alle leveranser er tilfredsstillende, men fortsatt tett oppfølging er nødvendig pga
stramme tidsrammer.
Planlagte leveranser:
•
•
•
•
•

Rapport med analyse av spørreundersøkelser
Nettside med informasjon til institusjonene om tilgjengelige infrastrukturer og tjenester
Retningslinjer med kriterier det er ønskelig at fellestjenester strekker seg etter
Terminologi med norske begreper knyttet til forskningsdata
Anbefalinger for videre tiltak og prosjekter

Frist for utkast til nettside og retningslinjer har måttet skyves til 20.12. for å få nok kapasitet til å
ferdigstille utkast til rapport tidsnok til å gi institusjonene god tid i innspillsrunden. Dette er fortsatt
innenfor planlagt leveransedato, som var før jul.
Frist for analyse av spørreundersøkelsene er skjøvet til 1.12. for å få med svarene også fra
forskningsinstitutter utenfor FFA og helseforetak. Dette er også fortsatt innenfor toleransegrensen.

Ressurser
Prosjektet har tilgang på nødvendig kompetanse og kapasitet.

Kvalitet (leveranser)
Ingen avvik identifisert.

Budsjett
Det var opprinnelig budsjettert med mulig kompensering for frikjøp av enkelte av deltagerne i
utredningsgruppen og for frikjøp av deltagere i sekretariatet fra Forskningsrådet. Dette har ikke blitt
nødvendig, og det har dermed vært rom innenfor vedtatt budsjett til både å utvide tidsrammen for
utredningen med 2 måneder og å øke rammen for bruk av eksterne konsulenter i sekretariatet noe.

Andre forhold (strategisk tilknytning, gevinstpotensial, avhengigheter)
Vi har mottatt flere meldinger fra institusjonene etter at arbeidet har kommet i gang om at de ser
frem til resultatene fra utredningen. Det ser ut som den retningen som er valgt på arbeidet vil gi
ønsket nytteverdi.

Leveranseoversikt
Leveranse

% fullført

Forfallsdato

Ansvarlig

I henhold til
toleranse?

Rapport fra
spørreundersøkelser
Utkast til nettside

70%

1.12.2021

Ja

20%

20.12.2021

Utkast til retningslinjer for
fellestjenester

20%

20.12.2021

Gjermund
Lanestedt
Kristin
Brænden
Kristin
Brænden
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Utkast til terminologi

50%

Anbefalinger til videre tiltak 20%
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Trond
Kvamme
Magnus
Aronsen

Ja
Ja

Budsjettoversikt
Kategori

Brukt

% av total

Revidert
budsjett

I henhold til
toleranse?

Eksterne konsulenter
HK-dir, Unit, NSD

697.500
254.000

45
40

1.531.000
636.563

Deltagere

0

0

0

Ja
Ja
Ja

Dato

Risikonivå

Kommentar

Risiko- og hendelseslogg
Hendelse
Behov for økt kapasitet
til analyser og
rapportskriving
Risiko for å ikke nå frist
for rapportutkast

Tilordnet til
Gjermund
Lanestedt
Magnus Aronsen

Medium
Medium

Kommentar
Kapasitet hos konsulenter
økt. Tre frister er forskjøvet
for å frigjøre ytterligere tid
Jobbe med avgrensning og
prioritering av innhold

Konklusjon og anbefaling
Prosjektet opplever fortsatt at tidsplan er meget stram, men ser så langt ut til å klare å levere
innenfor rammene for tid og budsjett. Det anbefales at prosjektet videreføres som planlagt.
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