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1 Innledning 
 
Dette dokumentet gir en oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2015. 

Mens arbeidet i perioden 2011-2014 primært har vært rettet mot å oppfylle myndighetenes 

krav knyttet til rapportering av vitenskapelig publisering, skal vi i perioden 2015-2017 ha 

fokus på å levere tjenester med verdi for forskerne og forskningsinstitusjonene.  

 

Vi går inn i 2015 med en opplevelse av å ha beveget oss fra å være en organisasjon i oppstart 

til en noe mer normalisert situasjon. I 2014 la vi grunnlaget for en helt ny versjon av CRIStin-

systemet, og første del ble levert i juni med en pilot-versjon av prosjektkatalogen. Det er også 

utviklet nytt opplegg for opplæring og brukerstøtte. Innen Open Access er det bygget et godt 

nettverk i Norge, og ny versjon av nettstedet openaccess.no er lansert. Samtidig er CRIStin nå 

etablert i internasjonalt samarbeid innen Open Access og er i 2015 med i to sentrale EU-

prosjekter på området. Det er i 2013 og 2014 også gjennomført betydelige forbedringer 

knyttet til administrasjon av fag- og forskningsbibliotekenes anskaffelse av elektroniske 

tidsskrifter og databaser.  

 

I tillegg til løpende oppgaver har vi valgt følgende satsingsområder i 2015: 

 Første store leveranse knyttet til videreutviklingen av CRIStin-systemet  

 Forenkle forskningsadministrative oppgaver for forskere og forskningsinstitusjoner 

gjennom å integrere CRIStin-systemet med andrer 

 Forhandlingsforberedelser knyttet til anskaffelse av elektroniske tidsskrifter og 

databaser 

 Kartlegging av modeller for anskaffelse av e-bøker 

 Politisk og strategisk arbeid innen Open Access 

 Bidra til omlegging av norske tidsskrifter til Open Access 

 

2 Planer for aktiviteten i 2015 

2.1 Løpende oppgaver 

2.1.1 Rapportering av vitenskapelige publikasjoner 

Prosessen med registering og rapportering av vitenskapelige publikasjoner (Norsk 

Vitenskapsindeks – NVI) som del av ordningen med resultatbasert omfordeling, går i 

hovedsak som i 2014.  

 

Selve rapporteringen starter hvert år i september når rapporteringsinstruksen for årets 

publikasjoner for alle tre sektorer vedtas i Det nasjonale publiseringsutvalget. Deretter følger 

oppstartseminar og opplærings- og oppfriskingsdager for CRIStin-kontaktene i 

oktober/november. Selve kontroll og godkjenningsprosessen starter for fullt i desember og går 

frem til rapporteringsfristen, som i 2015 er 15. april.  

 

Import av bibliografiske data om publikasjoner foregår gjennom hele året for å spare 

forskerne for egenregistrering. Vi får normalt data om drøyt halvparten av NVI-

publikasjonene via denne importen. Etter anbudsprosess er det for 2014-2015 inngått avtale 

med Elsevier/Scopus om levering av data, mens vi tidligere fikk data fra Thomson 

Reuters/Web of Science. Avtalen skal evalueres i løpet av 2015. 
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2.1.2 Utlevering av data fra CRIStin 

Pågangen for å få utlevert uttrekk av data fra CRIStin til forsknings- og analyseprosjekter er 

jevn. Det ble i 2014 etablert rutiner og avtaleverk for slik utlevering, og tjenesten er nå i 

normal drift. I løpet av året hadde vi 150-200 forespørsler. 4 av disse var knyttet til 

forsknings- og evalueringsprosjekter, resten var henvendelser fra brukerinstitusjoner og 

samarbeidspartnere. 

2.1.3 Reforhandling og fornyelse av avtaler for tilgang til elektroniske tidsskrifter og 
databaser 

Av totalt 39 avtaler for tilgang til elektroniske tidsskrifter og databaser er 16 flerårige avtaler 

som reforhandles med 2-3 års mellomrom. De resterende er årlige, løpende avtaler.  

 

Både de løpende avtalene og de av de flerårige avtalene som ikke skal reforhandles, må hvert 

år fornyes i henhold til kontraktsfestede prisøkninger. I 2015 skal 7 flerårige avtaler 

reforhandles, deriblant flere av de største avtalene (Springer, Thomson Reuters). CRIStin 

samarbeider i denne prosessen med strategigruppen for konsortieavtalene og med det 

operative nivået i de enkelte bibliotekene. 

2.1.4 Forvaltning av kobling mellom CRIStin og institusjonenes vitenarkiver  

Forskerne kan i dag laste opp fulltekst publikasjoner i CRIStin, og disse blir da 

videreformidlet til vitenarkivene i de institusjonene som har medforfattere på publikasjonen 

og som her etablert kobling til CRIStin. Tjenesten ble i 2014 forbedret på flere områder og må 

nå sies å være i løpende drift. Foreløpig har 51 vitenarkiver tatt tjenesten i bruk.  

2.1.5 Koordinere aktivitet knyttet til Open Access 

I rollen som koordinator og pådriver for arbeid med Open Access i Norge skal vi holde oss 

løpende orientert om Open Access-aktiviteter ved norske institusjoner, samt bidra til 

erfaringsutveksling og til at nødvendige tiltak blir satt i gang for å bevege Open Access i 

Norge i ønsket retning. Det viktigste verktøyet for denne funksjonen er nettsidene 

openaccess.no som videreutvikles løpende i samarbeid med både Forskningsrådet og 

institusjonene. 

2.1.6 Kommunikasjons- og informasjonsarbeid  

CRIStin har som strategisk mål å «være en faglig pådriver og en viktig møteplass for dialog 

innenfor sine ansvarsområder». Vi har begrensede ressurser til kommunikasjons- og 

informasjonsarbeid, men vi har valgt ut noen få områder som vi ønsker å fokusere på i 2015. 

Dette er: 

 Holde presentasjoner av CRIStins strategi og planer for forskningsledelse og 

forskningsstøtteledelse i våre brukerinstitusjoner og i fora der disse møtes.  

 Delta i noe større grad i offentlig debatt på utvalgte områder 

 Holde nettsider med informasjon om videreutvikling av CRIStin-systemet oppdatert 

 Videreføre arbeidet med nyhetsbrev 

2.1.7 Organisasjonsutvikling 

Tjenestene i CRIStin er organisert i tre team. CRIStin-sekretariatet jobber med forvaltning av 

CRIStin-systemet og med NVI-rapporteringen, Open Access-teamet jobber – naturlig nok – 

med Open Access, og konsortieteamet jobber med avtalene for tilgang til elektroniske 

tidsskrifter og databaser. I løpet av 2014 har de tre teamene på flere områder jobbet tettere 

sammen, noe vi ser klare positive effekter av. Dette samarbeidet skal videreutvikles, slik at vi 
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i ennå større grad bygger gode team som utnytter hverandres styrker og kompetanse og ser 

forbedringsmuligheter på tvers.   

 

Også arbeidet med individuell kompetanseutvikling fortsetter. Alle våre tjenesteområder er i 

kontinuerlig utvikling, og det er krevende å holde seg oppdatert.  Alle ansatte i CRIStin skal 

ha en grunnleggende forståelse for forskningspolitikk i Norge, av viktige problemstillinger for 

våre brukerinstitusjoner, for forskningsadministrasjon og bibliometri, ulike aspekter ved Open 

Access og tilgang til e-ressurser. Dette gjøres delvis ved intern kompetanseoverføring, delvis 

ved deltagelse på kurs og konferanser, og delvis ved å invitere eksterne foredragsholdere til 

CRIStin. Det skal også legges vekt på videreutvikling av kompetanse innen områdene 

forhandling, interaksjonsdesign og prosjektledelse. 

 

2.2 Videreutvikling av CRIStin-systemet 

2.2.1 CRIStin 2.0  

Når dette skrives, er «skallet» til CRIStin 2.0 (som skal bli en helt ny versjon av CRIStin-

systemet), kommet på bena. Utover i 2015 skal dette skallet gradvis fylles med funksjonalitet. 

Utvalg av brukere vil på ulike måter bli involvert i arbeidet med både utforming og 

prioriteringer. 

 

Det gis prioritet til funksjonalitet som gjør at vi raskest mulig kan avvikle dagens CRIStin-

system, som er delvis basert på utdatert teknologi. I tillegg prioriteres integrasjon med andre 

systemer for å øke mulighetene for gjenbruk av informasjon og forenkling av 

forskningsadministrative arbeidsprosesser. 

 

Det er fremdeles usikkerhetsfaktorer i spesifikasjoner og teknologi, men vi sikter mot å 

lansere første versjon medio 2015. Målet er at denne leveransen skal inneholde 

prosjektkatalogen i nytt design og med utvidet funksjonalitet for helseprosjekter, samt 

funksjoner for å søke i og se på all informasjon i CRIStin. Brukere som skal registrere eller 

utføre andre funksjoner i systemet vil i ytterligere 1-2 år måtte leve med funksjonalitet delt 

mellom gammelt og nytt system.  

2.2.2 Videre utvikling av statistikk og rapporter  

Det ble sent i 2014 inngått avtale om bruk av verktøyet Tableau for utvikling av statistikk og 

rapporter basert på data i CRIStin. Parallelt med videreutviklingen av selve CRIStin-systemet 

er dette utviklingsarbeidet startet opp i samarbeid med en pilotgruppe av institusjoner. Et 

større utvalg enn i dag av enkle rapporter og statistikk vil etter hvert bli publisert fritt 

tilgjengelig på CRIStins nettsider. De institusjonene som ønsker det, vil kunne kjøpe egne 

lisenser til Tableau for mer avansert bruk.  

 

Det er også aktuelt å bidra i arbeidet med å etablere monitorering knyttet til regjeringens 

strategi for helseforskning HelseOmsorg21. 

2.3 Politisk og strategisk arbeid innen Open Access 

2.3.1 Harmonisering av policy og retningslinjer i Europa 

De toneangivende forlagene innen vitenskapelig publisering er store internasjonale 

organisasjoner. For å oppnå resultater i dialog med dem er det nødvendig å samarbeide på 

tvers av landene i Europa. CRIStin deltar i flere nettverk der målet nettopp er å harmonisere 
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policies og implementering av Open Access, slik at forlagene møter noenlunde likelydende 

krav fra ulike land. I 2014-2016 deltar vi i EU-prosjektet PASTEUR4OA, der CRIStin også er 

koordinatorer for den nordiske regionen. Prosjektet skal bidra til utvikling av Open Access-

policy for nasjonale forskningsprogrammer gjennom nettverksbygging, forskningsbasert 

formidling og en koordinert innsats i alle EU-regioner. Overordnet mål er at nasjonale 

retningslinjer skal harmonisere med de som gjelder for Horizon 2020, EUs rammeverk for 

forskning og innovasjon, slik at Europa står mest mulig samlet i sin holdning til Open Access. 

Arbeidet startet i 2014 med kartlegging av policy-arbeid i Europa og videreføres i 2015 med 

mer konkrete forslag til tiltak for harmonisering. 

 

CRIStin er oppnevnt som National Point of Reference (NPR) for Open Access overfor EU-

kommisjonen. Dette innebærer å være kontaktpunkt for rapportering på status i Norge for 

gjennomføring av kommisjonens anbefalinger for implementering av Open Access. Det 

avholdes 1-2 møter for NPRene pr år, der man utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer 

og tiltak fremover. 

2.3.2 Anbefalinger for implementering av Open Access i Norge 

CRIStin vil, på basis av arbeidet som gjøres internasjonalt, foreslå tiltak for hva som bør 

gjøres i Norge for å bevege oss i riktig retning innen Open Access og for å nå målet om en 

betydelig økning av andelen åpent tilgjengelige publikasjoner. 

2.4 Infrastruktur for Open Access 
Også på det mer operative området jobbes det både nasjonalt og internasjonalt. 

2.4.1 Europeisk infrastruktur for vitenarkiver 

CRIStin deltar i 2015-2017 i nok et EU-prosjekt, OpenAIRE 2020 og er også her 

koordinatorer for den nordiske regionen. Målet for dette prosjektet er å videreutvikle en 

europeisk infrastruktur for å støtte tilgjengeliggjøring av vitenskapelige publikasjoner. I dag 

er dette primært en europeisk parallell til NORA-tjenesten i CRIStin, dvs en oversikt over 

innhold i europeiske vitenarkiver og skal være et verktøy for EU-kommisjonen til å følge opp 

påleggene i Horizon2020. På sikt er tanken å videreutvikle dette til en mer omfattende 

oversikt over europeisk forskning. 

2.4.2 Statistikk og indikatorer for Open Access 

For å kunne følge opp utviklingen innen Open Access i Norge, er det nødvendig å etablere 

måling av status og et sett med indikatorer for å følge utviklingen over tid. En slik samling 

indikatorer vil kunne inngå i Kunnskapsdepartementets forskningsbarometer. Det er ønskelig 

at et slikt indikatorsett i størst mulig grad utvikles felles i Europa, og vi velger derfor å 

koordinere det norske arbeidet med det som gjøres i regi av OpenAIRE2020. For å sikre 

muligheten til faktisk å måle utviklingen vil vi videreføre arbeidet med tekniske løsninger, 

både innen CRIStin og i samarbeid med andre, som støtter dette. 

2.5  Økt tilgang til elektroniske tidsskrifter og databaser 
 

CRIStin vil arbeide for å gi forskere bedre tilgang til elektroniske tidsskrifter og databaser (e-

ressurser) på følgende områder. 
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2.5.1 Sikre gode avtaler for forskere til å publisere med åpen tilgang 

Vi skal videreføre arbeidet med å sikre at norske forskere gis gode betingelser for å publisere 

med åpen tilgang. Dette vil både omfatte bruk av lisenser og pris på publiseringsavgifter 

(såkalt APC – Article Processing Charge). Arbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med 

forskningsinstitusjonene. 

2.5.2  «På tvers» - Samarbeid med UH-nett Vest 

UH-nett Vest fikk i 2014 SAK-midler til gjennomføring av prosjektet «På tvers». Prosjektets 

mål er å etablere mer fleksible avtalemodeller for å kunne gi også mindre institusjoner tilgang 

til viktige e-ressurser. CRIStin har deltatt i både prosjektgruppen og styringsgruppen for 

prosjektet mål om å kunne generalisere resultatene. Prosjektet avsluttes i 2015, og erfaringene 

derfra skal implementeres i det nasjonale arbeidet.  

2.5.3 Omlegging av norske tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap til 
Open Access 

Forskningsrådet stiller fra 2017 krav om at norske vitenskapelige tidsskrifter innen humaniora 

og samfunnsvitenskap som mottar driftsstøtte fra dem skal har lagt om sin forretningsmodell 

til åpen publisering. Forskningsrådet samarbeider med UHR og CRIStin i arbeidet, som har 

fått betegnelsen NÅHST (Norske Åpne Humaniora- og Samfunnsfaglige Tidsskrift). 

2.5.4 e-bøker 

Det vil i 2015 bli etablert en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for en mer felles 

tilnærming til kjøp av e-bøker. Arbeidsgruppen vil bestå av representanter fra fag- og 

forskningsbibliotekene, og CRIStin vil være sekretariat for arbeidet. Innkjøp av e-bøker har i 

dag relativt lite omfang, men avtale- og prismodeller internasjonalt er under utvikling og 

kunnskapsbehovet er stort.  

2.5.5 Tjenester til brukere av fylkes- og folkebibliotekene 

CRIStin har siden etableringen levert enkelte tjenester til folkebibliotekene. I samarbeid med 

Nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene vil vi i løpet av 2015 vurdere hvordan disse 

tjenestene best kan videreutvikles. 

2.6 Forenkling av forskningsadministrative oppgaver 

2.6.1 Samhandling mellom CRIStin og andre organisasjoners IT-systemer 

I løpet av 2015 skal arbeidet med å koble CRIStin-systemet til søknadsportalen for etisk 

godkjenning av helseforskningsprosjekter (SPREK) ferdigstilles. Vi vil også hente ekstra 

informasjon fra SPREK for videreformidling til Biobankregisteret. På denne måten slipper 

Biobankregisteret å etablere egen kobling til SPREK.  

 

I 2013 ble en første kobling mellom CRIStin-systemet og Forskningsrådets 

rapporteringsportal etablert. I 2015 starter Forskningsrådet arbeid med ny søknadsportal, og vi 

vil sammen se på mulighetene for gjenbruk av informasjon i CRIStin i denne.  

 

Vi vil i 2015 også starte oppbygging av et helt nytt sett av integrasjonstjenester, bygget på en 

såkalt tjenestebuss (Enterprise Service Bus). Tjenestebussen vil gradvis bygges ut med et 

stadig større sett av tjenester som gir eksterne IT-systemer mulighet for å hente ut data fra 

CRIStin. 
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2.6.2 Samarbeid om nasjonale autoritetsregistre  

I samarbeid med andre aktører i forsknings-Norge vil vi videreføre arbeidet med felles 

forvaltning og bruk av autoritetsregistre, som for eksempel for prosjekt-ID, forsker-ID, 

institusjonsregister og stillingsbetegnelser. Dette vil redusere dobbeltarbeid og bidra til å 

forenkle integrasjon mellom ulike tjenester. 

2.6.3 Etablere automatisk personoverføring fra flere institusjoner 

Pr 1.1.2015 har 13 institusjoner tatt i bruk løsningen for automatisk jevnlig overføring av 

endringer i persondata til CRIStin. Dette sparer ressurser både for institusjonen og for 

CRIStin og gir trygghet for at persondata er oppdatert. Gitt at data som overføres er av god 

kvalitet, er det ønskelig å få så mange som mulig av de større institusjonene over på denne 

løsningen. Tjenesten må i løpet av året justeres pga nye krav fra Skatteetaten til identifisering 

av utenlandske personer. 

 

2.7  Videreutvikle samarbeid med brukerinstitusjoner og andre 
samarbeidspartnere 

CRIStin har allerede i dag utstrakt kontakt med brukerinstitusjoner og samarbeidspartnere, 

men vi ønsker å forsterke dette arbeidet ytterligere. 

2.7.1 Forsterket kontaktnett på ledernivå i brukerinstitusjonene 

I 2015 vil det blir lagt vekt på å besøke forskningsledelsen i flere av institusjonene – ikke bare 

bibliotekene og det operative nivået innen forskningsstøtte. De tjenestene CRIStin nå leverer 

er nært knyttet til styring av forskningsaktiviteten, og det er behov for både å informere om 

mulighetene og få innspill til videre utvikling basert på institusjonenes behov.  

2.7.2 Utvikling av strategigruppen for bibliotekkonsortiene 

I 2014 ble Strategigruppen for bibliotekkonsortiene etablert. Gruppen består av bibliotekleder 

og forskningsledere fra CRIStin-institusjonene og skal gi CRIStin råd i spørsmål av strategisk 

art knyttet til konsortiearbeidet. 2015 blir det første hele året for gruppen og det første året der 

gruppen virkelig har mulighet til å påvirke forhandlingsprosessen.  

2.7.3 Etablering av en nasjonal infrastruktur for bibliometri 

Det pågår utredning i regi av Forskningsrådet om mulig etablering av en nasjonal 

infrastruktur for bibliometri. Sentrale elementer i arbeidet er etablering av et 

samarbeidsnettverk, anskaffelse av stabil tilgang til verdensdata for vitenskapelige 

publikasjoner og en forvaltning knyttet til slike data. Infrastrukturen vil gi norske institusjoner 

bedre og mer løpende mulighet til å sammenligne seg med internasjonale aktører. Deltagere i 

arbeidet er breddeuniversitetene, universitetssykehusene, NIFU og CRIStin.  

2.7.4 Andre samarbeidspartnere nasjonalt 

CRIStin vil videreføre samarbeid og kompetanseutveksling gjennom kontakt med andre 

nasjonale aktører innen forskningen. Våre viktigste samarbeidspartnere er fortsatt 

Universitets- og høgskolerådet (UHR), De regionale helseforetakenes strategigruppe for 

forskning, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Norges Forskningsråd, BIBSYS, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), Nordisk institutt for studier av innovasjon, 

forskning og utdanning (NIFU), Helsebiblioteket og Nasjonalbiblioteket. 
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2.7.5 Internasjonalt samarbeid 

Internasjonalt er CRIStin medlemmer av EuroCRIS, COAR (Confederation of Open Access 

Repositories), DOAJ (Directory of Open Access Journals), SPARC Europe (Scholarly 

Publishing and Academic Resources Coalition) og ICOLC (International Coalition of Library 

Consortia). Også utviklermiljøet for CRIStin (FSAT) deltar aktivt i EuroCRIS, og Tina 

Lingjærde sitter i styret for EuroCRIS. Som før nevnt, deltar vi som National Point of 

Reference i EU-kommisjonens arbeid med Open Access, og CRIStin er nasjonal kontakt og 

sitter i Executive Committee i det CERN-initierte konsortiet SCOAP
3
 som arbeider for åpen 

tilgang til publikasjoner innen partikkelfysikk. 

 

Vi samarbeider med de andre nordiske landene både om konsortieavtaler og Open Access. 

Det pågår dialog om å etablere et nordisk samarbeid også på området CRIS/forsknings-

informasjonssystemer.  

 

CRIStin skal i løpet av 2015 arrangere 4 internasjonale seminarer/konferanser. To av disse er 

del av EU-prosjektet PASTEUR4OA, den tredje er et seminar for de nordiske 

konsortieadministrasjonene, og den fjerde er den internasjonale konsortieadministrasjons-

konferansen ICOLC. Sistnevnte arrangeres i samarbeid med Helsebiblioteket.  

 

2.8   Profesjonalisering av rutiner og tjenesteleveranser 
Det ble gjort mye på dette området i 2014, men vi ønsker i 2015 å gjennomføre ytterligere 

forbedringer på noen tjenester. 

2.8.1 Forberedelse til forhandlinger for elektroniske tidsskrifter og databaser 

I samarbeid med den nyetablerte strategigruppen for bibliotekkonsortiene skal vi gjennomgå 

prosessene for forhandlingsforberedelser, slik at vi med sikkerhet at prosessene ivaretar 

institusjonenes interesser. Det skal avklares hvilke elementer forhandlingsforberedelsene skal 

inneholde, og hvilke trinn og beslutningspunkt selve forhandlingene skal ha.  

2.8.2 Ytterligere forbedringer i prosessene for forvaltning av konsortieavtalene  

Det er gjort store forbedringer og forenklinger i prosessene for forvaltning av 

konsortieavtalene, men verktøyene vi bruker er foreløpig hjemmesnekrede. I 2015 skal vi 

dokumentere dagens prosesser, med fokus på ønskede "idealprosesser". Det vil danne 

grunnlag for å gjøre en vurdering i 2016 av om det er hensiktsmessig å innføre et mer 

profesjonelt støttesystem for prosessene. Vi inviterer vår svenske søsterorganisasjon BIBSAM 

inn i diskusjonene både for gjensidig læring og for å vurdere om det er aktuelt å samarbeide 

om et felles system. Disse vurderingene skal også sees i lys av nytt biblioteksystem i 

BIBSYS. 

2.8.3 Videreutvikling av brukerstøtte og opplæring 

Vi tok i 2014 i bruk nytt verktøy for å håndtere brukerstøttehenvendelser om CRIStin-

systemet, og det ble utviklet et helt nytt opplegg for opplæring for institusjonenes CRIStin-

kontakter. Dette skal testes ut og videreutvikles i løpet av 2015, nå også i samarbeid med 

brukerstøtte for konsortieteamet. 

2.8.4 Etablere brukertilfredshetsmåling  

For å kunne nå målet om økt brukertilfredshet, er det en nødvendig forutsetning å vite hva 

brukerne mener om de tjenestene vi leverer. I løpet av 2015 skal det etableres en enkel metode 

for å få tilbakemeldinger fra brukerinstitusjonene på dette. 
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2.9 Personell og lokaler 
 

CRIStin vil i 2015 finansiere 22,3 årsverk, hvorav 16,8 i CRIStin og 7,5 i FSAT. 

 

Faste stillinger i CRIStin – 12,8 årsverk 

Ledelse: 1 årsverk 

Brukerstøtte/opplæring/forvaltning CRIStin/NVI: 5,1 årsverk 

Utvikling CRIStin-systemet:  2 årsverk  

Import bibliografiske data:  0,5 årsverk 

Open Access:  1,2 årsverk 

Konsortieavtaler:  3 årsverk 

 

Engasjementer i CRIStin – 4 årsverk 

Sentral import:  1 årsverk 

Open Access (finansiert gjennom EU-prosjekter):  1 årsverk 

Konsortieavtaler (finansiert av bibliotekene):  2 årsverk 

 

Forvaltning/utvikling av CRIStin-systemet – 7,5 årsverk 

Utviklingsledelse:  1 årsverk 

Forvaltning:  2,5 årsverk 

Utvikling CRIStin-systemet:  3,5 årsverk 

Utvikling Datavarehus: 0,5 årsverk 

 

CRIStin har en løpende avtale med Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) om leie 

av personell til forvaltning og videreutvikling av CRIStin-systemet. Basis i denne avtalen er 

7,5 årsverk.  

 

I 2014 ble det i tillegg kjøpt ca 3 årsverk konsulenttjenester innen IT-utvikling. Vi hadde da 

både prosjektbevilgning fra KD og ekstra ressurser pga utsatt aktivitet fra tidligere år. I 2015 

reduseres dette til ca 1 årsverk. Konsulenttjenester brukes på områder der FSAT ikke har 

kapasitet til å levere, og der vi har behov for spisskompetanse som ikke fins i FSAT.  

 

CRIStin har også avtale med FSAT om samlokalisering for å sikre effektivt samarbeid med 

utviklergruppen og for å legge til rette for erfaringsutveksling og samarbeid i forvaltningen av 

systemene Samordna opptak, Felles studentsystem og CRIStin. I løpet av 2015 skal FSAT 

samlokaliseres, og CRIStin flytter med. Ny adresse fra 1. desember blir Fridtjof Nansens vei 

på Majorstuen. 
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3 Planlagte tiltak for senere år 
 

Listen over oppgaver vi gjerne skulle tatt tak i er lang, men ikke alt får plass samtidig. 

Nedenfor beskrives noen viktige oppgaver vi planlegger å gjennomføre de nærmeste årene.  

 

3.1 Videreutvikling av CRIStin-systemet 

3.1.1 CRIStin 2.0  

Vi har følgende sentrale milepæler i det videre arbeidet med utviklingen av CRIStin 2.0. 

Tidspunktene er oppgitt med forbehold om tilstrekkelig finansiering og endrede prioriteringer.  

 Redigering av egen personprofil (Tidlig i 2016, i beste fall sent i 2015) 

 All funksjonalitet for forskerne er flyttet over til CRIStin 2.0, dvs registrering og 

redigering av resultater, opplasting av fulltekst (Q3 2016?) 

 All funksjonalitet knyttet til NVI-rapporteringen er flyttet over til CRIStin 2.0. Da er 

dagens CRIStin-system ikke lenger virksomhetskritisk (Q4 2016?) 

 Dagens CRIStin-system er helt avviklet (2017) 

3.1.2 Videre utvikling av statistikk og rapporter  

Settet av statistikk og rapporter som tilbys institusjoner og samarbeidspartnere vil bli stadig 

utvidet, og det samme gjelder hva institusjonene selv kan lage.  

3.2 Infrastruktur for Open Access 

3.2.1 Direkte arkivering av tilgangsåpne artikler (Gull OA) 

I 2014 ble det innført merking av Open Access tidsskrifter i NSDs kanalregister. I 2015 vil 

dette bli brukt til å starte etablering av en tjeneste som automatisk henter fulltekst-versjon av 

publikasjoner registrert i CRIStin som er publisert i Open Access tidsskrifter. Vi vil blant 

annet hente inn åpne artikler frikjøpt gjennom SCOAP
3
-prosjektet (se avsnitt 2.7.5). 

Publikasjonene som lastes opp i CRIStin sendes videre til de involverte institusjonenes 

arkiver. Dette vil redusere forskernes arbeid med å laste opp til arkivene.  

3.3 Forenkling av forskningsadministrative oppgaver 

3.3.1 Samhandling mellom CRIStin og andre organisasjoners IT-systemer 

På lang sikt ønsker vi å koble CRIStin til så mange som mulig av de organisasjoner der 

forskerne må søke formell godkjenning for et prosjekt (som Datatilsynet, REK, 

Personvernombud og Mattilsynet) og der de søker finansiering (f.eks. EU, Norges 

forskningsråd, De regionale helseforetakenes forskningsfond, Program for kunstnerisk 

utvikling og Kreftforeningen). 

3.3.2 Bedre verktøy for endring av stedstrukturer 

Vi ser klare muligheter for å effektivisere funksjonaliteten i CRIStin for å håndtere fusjoner 

og andre endringer i institusjonenes stedstrukturer. Delvis kan det utvikles funksjonalitet som 

gir institusjonene mulighet til å gjøre enklere endringer selv, og delvis kan verktøyet for de 

endringene CRIStin selv må stå for, gjøres mye bedre. CRIStin bruker i dag mer enn et halvt 
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årsverk bare på å gjøre slike endringer, og vi forventer at antall fusjoner og omorganiseringer 

heller øker enn synker. Det vurderes å ta timebetalt for arbeidet. 

3.3.3 Bedre verktøy for import av bibliografiske data 

CRIStin importerer bibliografiske data om artikler fra Scopus og Norart og om bøker og 

bokkapitler fra BIBSYS. Dette sparer forskerne for manuell registrering. I dag importeres 

bibliografiske data for ca 50% av alle de vitenskapelige publikasjonene. Målet er å øke dette 

betydelig gjennom å hente data fra flere kilder både for artikler og for bøker/bokkapitler. 

3.4 Bedre verktøy for å forbedre og opprettholde datakvalitet 
Kvalitet på data er helt sentralt i CRIStin for å skape legitimitet rundt de tjenestene vi leverer. 

Kvaliteten er allerede relativt god, men den kan alltid bli bedre, og den må vedlikeholdes 

kontinuerlig. Som resultat av arbeidet med ny søketjeneste ser vi muligheter for å etablere en 

betydelig bedre tjeneste for kontinuerlig kvalitetssikring av data i CRIStin. 

3.5 Innføring av ORCID for identifikasjon av forskere i CRIStin 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) er en internasjonal non-profit organisasjon 

som tildeler unike identifikasjonsnumre til forskere og andre deltagere i forskningsprosjekter. 

Ved å ta dette i bruk i CRIStin, vil vi på sikt enklere kunne identifisere også utenlandske 

forskere, koble norske forfattere til internasjonale publikasjoner mm. 

3.6 Kommunikasjons- og informasjonsarbeid 

3.6.1 Full gjennomgang av informasjon på CRIStins nettsider  

Det er nødvendig med en full gjennomgang av CRIStins nettsted for å legge bedre til rette for 

enkel tilgang til informasjon. Her er det behov for bistand fra eksterne konsulenter. 

3.6.2 Informasjonskampanje knyttet til Open Access  

Som del av arbeidet med Open Access er det behov for å gjennomføre en 

informasjonskampanje overfor forskerne i samarbeid med forskningsinstitusjonene og 

Forskningsrådet. 

 


