
Universitetet i Oslo Referat 
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 

 

 1 MUSIT Ny IT-arkitektur, Hovedprosjekt. Styringsgruppemøte 05.09.2016. Referat  

 

Referat fra styringsgruppemøte hovedprosjekt 
MUSIT Ny IT-arkitektur 5. september 2016 kl. 1500 – 1600 
 

Møtested: Videomøte 
Tid: 5. september 2016. Kl. 1500-1600 
 
Til stede:  
Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Toril Moen, Artsdatabanken 
Gard O Sundby Thomassen, USIT - Seksjon for IT i forskning 

Susan Matland, MUSIT 
 
Sekretær: Line A. Sjo, prosjektleder, Ny IT-arkitektur MUSIT 
 

Saksliste: 
1. Status for tiltak igangsatt for å få bedre fremdrift i piloten 
2. Fremdriftsplan 
 

Referat: 
 
1. Status for tiltak igangsatt for å få bedre fremdrift i piloten 
Daglig leder informerte styringsgruppen om de forsinkelser som prosjektet har hatt og at 
det er identifisert og igangsatt en rekke tiltak for å få fortgang i arbeidet.  
 
Prosjektleder orienterte om de ulike tiltakene, samt status for disse: 
1) Forenkling av arkitekturen:  

a) To av mikrotjenestene slås sammen (skaper mindre usikkerhet, kompliserte 
oppgaver kan løses mye enklere). Status: Arbeid med omskrivning/sammenslåing 
pågår. 

b) Full refaktorering av mikrotjeneste for hendelser spesifikk for magasin (ikke 
generell for alt mulig, koden blir enklere å forstå og forvalte). Status: Arbeid med 
omskrivning pågår. 

2) Elastic Search vil ikke bli tatt i bruk som del av piloten. Status: Nødvendige 
tilpasninger for søk og uthenting av data uten bruk av ElasticSearch er identifisert og 
implementert. 

3) Oppgaver defineres annerledes, mer fokus på helheten, bruk av storyboards. Status: 
Storyboard tatt i bruk, mest mulig hensiktsmessig inndeling av oppgaver vurderes i 
hvert tilfelle. 

4) Fokus på mer/bedre dialog mellom frontend- og backendutviklerne. Status: Har blitt 
mye bedre, men må følges opp fremover. 
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5) Fokus på tydelig kommunikasjon, være sikker på at motpart har forstått. Status: Har 
blitt mye bedre, men fortsatt behov for å jobbe med dette i teamet. 

6) Bli flinkere til å be om litt hjelp for å komme på rett spor i problemløsning, trenger ikke 
finne ut av alt på egenhånd. Status: Har blitt mye bedre, men behov for jevnlige 
påminnelser. 

7) Unngå unødvendig generalisering og teoretisk tilnærming. Status: Foreløpig ingen 
bedring, må jobbe mer med dette (men gjelder kun enkelte). 

8) Sjekklister og strengere håndheving i kodegjennomgang for å ivareta god kodeskikk, 
testdekning, mm. Status: Ikke igangsatt, avventer punkt 1. 

9) Tettere oppfølging av at estimater overholdes. Status: Har blitt bedre, men store 
forskjeller. Må fortsatt jobbes med. 

 
Styringsgruppen ble informert om at kontrakten med Acando for innleie av systemarkitekt 
er blitt avsluttet. Det er flere årsaker til dette, men de viktigste er at arkitekturen var i 
overkant komplisert, manglende oppfølging av kodestandard og testdekning, og dårlige 
kommunikasjonsevner. 
  
 
2. Fremdriftsplan 
Prosjektleder orienterte om justert fremdriftsplan for piloten. Planen utarbeidet etter at 
teamet har hatt full gjennomgang og re-estimering av gjenstående arbeid i piloten. 
Styringsgruppen tar den nye planen til etterretning. 

 
3. Eventuelt 
Det ble etterlyst en exit strategi for prosjektet av Gard. Susan informerte om at det dette vil 
bli utarbeidet i god tid før årsmøte i februar. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
22.09.2016  


