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Prosjektregister: Arbeid med utvikling av prosjektregister er kommet godt i gang, og tjenestene for åpne data er klare for
testing. Planlegging av testgjennomføring har startet. Vi har snevret inn omfanget for tilgangskontroll, og har funnet en
mulig løsning på tilgangskontroll-mekanismen som vi jobber videre med. Noen av behovene dekkes isteden gjennom
tjenesteavtalen.
Personregister: Konkretisering av behov til personregisteret er nær fullført – det gjenstår kun kvalitetssikring.
Forvaltningsmodell: Forventninger hos institusjonene er ferdig avklart, og arbeid med rutiner er i gang.
Annet: NSD, Helse-Bergen, og Dir e-Helse har takket ja til å delta med testressurser. Planlegging av test har startet.
Planlegging av oppsett av ulike tekniske miljøer har startet.

Prosjektleder Finn Filip Finborud
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Forrige
Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko

Nå

Trend

Aktiviteter utført

Positivt

• Tydeliggjort og
prioritert
brukerhistorier for
prosjektregistertjenesten.
• Dokumentert Nasjonalbibliotekets behov til
personregistertjenesten.

• PL med bedre kapasitet har
avlastet tidl. PL.
• Utviklerkapasiteten har økt
til ca. 1,5 FTE.
• Midlertidig PO erstattet av
varig PO.
• Gjort avtaler med
brukermiljøer for deltakelse
i test.
• Fått god dialog med
biblioteksseksjonen om
deres behov.
• Avklart viktigste
avhengigheter.
• Har identifisert en mulig
løsning på tilgangskontrollmekanismen

Bekymringer
• Flere leveranser er
forsinket, og det er økt
usikkerhet om
tidstoleransen kan
overholdes uten å senke
ambisjonsnivået
(kvalitet).

Neste periode
• Prøve ut tilgangskontrollmekanismen iht. mulig
løsningsdesign.
• Fortsette utvikling av
prosjektregisteret.
• Fortsette arbeid med
forvaltningsrutiner.
• Starte løsningsdesign og
utvikling av
personregisteret.
• Etablere alle nødvendige
miljøer (utv, test, prod).
• Starte test av tjenester

Risikovurdering (per 29. sep)
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Forsinkelse pga. uventede
teknologiske utfordringer
PO (Jan Erik) har ikke nok
kapasitet til å ivareta ansvaret
og oppgavene som ligger i
rollen, med negative
konsekvenser for fremdrift og
kvalitet.
Manglende involvering og
forventningsstyring hos
bibliotekssesjonen kan føre til
sterk misnøye fra de, og de har
avhengigheter som venter på
oss.
Manglende fremdrift på grunn av
at man ikke får tilgang til
utviklere med nødvendig
nøkkelkompetanse
Manglende fremdrift pga. høy
belastning på prosjektleder med
andre oppgaver
Risiko for at det ikke legges
planer for videreutvikling av
masterdatakilder for forskning ut
over minimumsløsningen som
leveres i dette prosjektet.

Tiltak
Prøve ut mulig løsning for
tilgangskontroll, og verifisere at denne
dekker behovet
Hanne og Katrine fortsetter å ta noen
av oppgavene tilknyttet PO-rollen for å
avlaste PO og redusere negative
konsekvenser for fremdrift og kvalitet.

Involvere disse i konkretisering av
behov til personregisteret, og booke
ytterligere møter for å forventningsstyre
bedre om prosjektets leveranser

Følge tett opp avtalt tidsplan for
kompetanseoverføring.
Prioritere kompetanseoverføring fra
nåværende til ny prosjektleder

Planlegge prosjekt for videreutvikling
allerede nå

