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Overordnet status:
I perioden fra forrige rapportering har fokus vært på bearbeiding av innspillene fra innspillsrunden og
detaljering av leveranser basert på disse. I februar har den alvorligste av risikomomentene slått til ved
at de fleste medlemmene av sekretariatet vært rammet av Covid-19. Den tiden vi har mistet,
kombinert med det faktum at sluttfasen sammenfaller med vinterferie i ulike deler av landet, har
gjort at utredningsgruppen har bedt om utsettelse til 15. mars. Dette er godkjent av styringsgruppen
pr e-post. Frem mot levering arbeides det med sluttføring av alle prosjektets leveranser, og
utredningsledelsen er positive til at dette vil lykkes med den utvidelsen som er gitt.

Aktiviteter siden sist
I perioden 21. januar til 15. februar er følgende aktiviteter gjennomført:
•
•
•
•
•
•
•
•

Møte med referansegruppen for forskere 3. februar
Koordineringsmøter med Datainfrastrukturutvalget (ledet av Kenneth Ruud) 3. og 21. februar
Møter i utredningsgruppen 8. og 22. februar
Styringsgruppemøte 9. februar
Dialogmøte om helseforskning 10. februar
Presentasjon/møte med Interregionalt IKT-direktørmøte i RHFene og med prosjektet
Surveybanken ved OsloMet
Dialog med medlemmer av referansegruppen
Deltagelse på webinarer i regi av FAIRsFAIR-prosjektet 26. januar og 17. februar

Fokus i perioden har vært på bearbeiding av innspillene fra innspillsrunden i januar. I tillegg til møter i
utredningsgruppen og referansegruppen for å diskutere sentrale problemstillinger er det gjennomført
dialogmøte om helseforskning og diverse møter og presentasjoner med andre interessenter. Utkast til
hele sluttrapporten for utredningen ble sendt ut til utredningsgruppen og begge referansegrupper 11.
februar.
Terminologigruppen har definert en første versjon av definisjoner for utvalgte termer, og utkastet er
sendt ut for innspill.
Design av nettside med informasjon til institusjonene om tilgjengelige infrastrukturer og tjenester er
påbegynt og første brukertester/samtaler er gjennomført.
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I arbeidet med utforming av retningslinjer for fellestjenester har gruppen konkludert med at det er
mer hensiktsmessig å primært koble norske miljøer til internasjonalt arbeid på området enn å starte
separat arbeid i Norge.

Områdestatus
Fremdrift (milepæler, plan)
Fremdriften på alle leveranser er tilfredsstillende, men fortsatt tett oppfølging er nødvendig pga.
stramme tidsrammer, også etter utsatt sluttdato.
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 – her vil vi i
stor grad henvise til internasjonalt arbeid
Terminologi med norske begreper knyttet til forskningsdata
Anbefalinger om videre tiltak og prosjekter

Frist for ferdigstillelse av alle delleveranser er 15. mars 2022. Spørreundersøkelsene var opprinnelig
planlagt ferdigstilt primo februar, men publiseres nå sammen med de andre leveransene.

Ressurser
Prosjektet har tilgang på nødvendig kompetanse og kapasitet.

Kvalitet (leveranser)
Ingen avvik identifisert.

Budsjett
Det ser fortsatt ikke ut til at det vil påløpe kostnader til frikjøp, og det ser nå også ut til at det fins
kompetanse og kapasitet i Sikt til å gjøre den jobben som var tiltenkt eksterne konsulenter på
nettsidene. Midlene tiltenkt konsulentene overføres til Sikt. Dette gjør at også utvidelsen fra 1. til 15.
mars kan dekkes innenfor eksisterende budsjett.

Andre forhold (strategisk tilknytning, gevinstpotensial, avhengigheter)
Ingen nye momenter.

Leveranseoversikt
Leveranse

% fullført

Forfallsdato

Ansvarlig

Iht.toleranse? Kommentar

Rapport fra
spørreundersøkelser
Første versjon av nettside

75%

01.02.2022

Ja

60%

01.03.2022

Gjermund
Lanestedt
Kristin
Brænden

Utkastnummer mal: Unit – versjon 1.0

Ja

Mal utarbeidet: Unit – 01.05.2018

2

STATUSRAPPORT FOR
PROSJEKTER
Utarbeidet av: Jan Magnus Aronsen/Katrine Weisteen Bjerde
Sist oppdatert: 28.02.2022

Første versjon av
90%
retningslinjer for
fellestjenester
Første versjon av
90%
terminologi
Rapport med anbefalinger til 80%
videre tiltak og prosjekter
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01.03.2022

Kristin
Brænden

Ja

01.03.2022

Trond
Kvamme
Magnus
Aronsen

Ja

01.03.2022

Ja

Budsjett pr 28.2.
Kategori

Brukt

% av total

Revidert
budsjett

Iht.toleranse? Kommentar

Eksterne konsulenter
HK-dir, Unit, NSD

1.399.700
672.813

86
109

1.631.000
636.563

Ja
Ja

Deltagere

0

0

0

Andre kostnader

6.000

6

100.000

Ja
Ja

Dato

Risikonivå

Kommentar

Midler overføres
fra konsulenter
på nettjenester

Risiko- og hendelseslogg
Hendelse
Behov for økt kapasitet
til analyser og
rapportskriving
Risiko for å ikke nå frist
for rapportutkast
Risiko for forsinkelser
pga sykdom
Manglende koordinering
med Datainfrastrukturutvalget

Tilordnet til
Gjermund
Lanestedt
Magnus Aronsen

Lav

Magnus Aronsen

Lav

Kapasitet hos konsulenter
økt.
Jobbe med avgrensning og
prioritering av innhold
Nesten alle har nå hatt
Covid.

Lav

To møter avholdt, og vi ser
ut til å være godt på linje.

Lav

Magnus Aronsen

Konklusjon og anbefaling
Med ny 14 dagers utsettelse av sluttdato, kommer vi i mål innen tidsrammen og etter all
sannsynlighet også innenfor tildelt budsjett.
Det anbefales at prosjektet sluttføres som planlagt.

Utkastnummer mal: Unit – versjon 1.0

Mal utarbeidet: Unit – 01.05.2018

3

