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Statusrapport 

Innføringen av BookitLab som felles bestillings- og fakturasystem for leiesteder, kjernefasiliteter 

laboratorietjenester ved UiO kom i gang i mars 2021. Den første fasen av prosjektet ble brukt til å 

avklare en del IT-tekniske og -sikkerhetsmessige utfordringer, samt å etablere styrings- og 

prosjektgruppe, og å få installert systemet på UiO. Det første møtet i prosjektgruppen ble avholdt 2. 

juni. Før det hadde prosjektledelsen og Egil Bakken (MatNat) hatt møter med søsterprosjektene 

ved NTNU og UiB, og i tillegg etablert kontakt med BOTT-ØL-IPAS, som bl.a. arbeider med 

integrasjonen mellom BookitLab og det nye ERP-systemet, som ble innført ved UiO 1. mai. 

UiOs implementasjon av BookitLab skiller seg fra NTNUs og UiBs, i og med at de valgte en 

skyløsning, mens UiO, på grunn av IT-juridiske og IT-sikkerhetsmessige årsaker, så seg nødt til å 

gå for en løsning hvor både selve systemet (brukerapplikasjonen) og databasen installeres på 

maskiner driftet av USIT.  

Prosjektgruppen møtes ukentlig og er godt i gang med å sette seg inn i systemet. Opplæringen 

foregår ved at Prog4Biz, leverandøren av BookitLab, holder såkalte "training sessions" på Zoom. Så 

langt har opplæringen vært konsentrert om oppsett av leiesteder, hvor interne og eksterne brukere 

kan be om tilgang til navngitte instrumenter, og om hvordan fakturering håndteres av systemet. 

BookitLab er et fleksibelt system med et utall av valgmuligheter. Det medfører at brukerterskelen 

for dem som skal legge inn leiesteder og instrumenter er høy, og at selve opplæring, og det å bli 

fortrolig med systemet tar tid. Vi har heldigvis et godt samarbeid med NTNU og UiB, som allerede 

har tatt systemet i bruk, og UiO tjener på at de har gått opp en del av løypene rundt innføring av 

systemet før oss. 

Planen per i dag er at vi kan komme i produksjon med 2-5 leiesteder i løpet av høsten. Så snart 

disse er på plass, bør man se på den videre utrullingen av systemet på UiO, enten det skal skje i regi 

av innføringsprosjektet, slik det er organisert i dag, eller om det f.eks. skal opprettes egne, 

fakultets-/museumsteam som står for innføringen lokalt. Det er til dels store forskjeller når det 

kommer til hva som leies ut: hele laboratorier, enkeltinstrument/-utstyr eller tjenester i form av at 

man leier en lab-tekniker til å utføre et oppdrag.  

Faktureringsmodulen i BookitLab er omfattende med mange valgmuligheter, slik at 

innføringsprosjektet er helt avhengige av prosjektøkonomer for å få implementert gode og riktige 
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faktureringsrutiner basert på faktisk bruk av leiested, leie av instrumenter og kjøp av (lab-

)tjenester.  

Heldigvis har vi en meget dedikert og arbeidsom prosjektgruppe, som deltar aktivt i 

opplæringssesjonene med Prog4Biz og i prosjektgruppemøtene. 

Medlemmer av prosjektgruppa per 24 juni er: 

 Egil Bakken, Forskningsseksjonen, MatNat 

 Hartmut Kutzke, Kulturhistorisk museum 

 Johan Hjemås, ØVA, LOS 

 Johannes Landskron, Norsk Senter for Molekylærmedisin, Medisin 

 Joseph Mark Robertson, Institutt for klinisk medisin, Medisin 

 Linda Hofstad Haugen, Institutt for biovitenskap, MatNat 

 Linn Alexandra Tysland, Deloitte, BOTT-ØL-IPAS-prosjektet 

 Naoe Tatara, USIT 

 Thor Axel Thorsen, Institutt for geofag, MatNat 

 Tomas Stroop Donnelly, prosjektøkonom, Institutt for geofag 

 Wenche Brynildsen, Økonomiseksjonen, MatNat 
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