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1. Velkommen og kommentarer til innkalling og agenda 
 

 Ingen kommentarer, ingen saker til eventuelt 
 

2. Referat fra forrige møte 08.12.2016 
 

 Spørsmål om status for nasjonal lisens på ORCID. KD er helt klar over viktigheten, og vi 

forventer at det bevilges midler, men vi vet fortsatt ikke når.  

 

3. Nåværende status Cristin 2 
 
Ole Martin Nodenes gjennomgikk leveranseplanen og la vekt på:  

 Vurderingen som ble forankret i Styringsgruppa om å ha sentral import i leveranse 3, men ikke 

høyere prioritert enn funksjonalitet for NVI-kontroll og godkjenning. 

 Vurderingen om å flytte opprette/registrere prosjekt etter NVI og import hvis mulig 

 Vurderingen om sat opprette/redigere resultat blir ny leveranse 2 

Innspill/kommentarer: 

 Vil sentral import inneholde import av enkeltpublikasjoner basert på DOI? 

Nei, ikke i utgangspunktet ettersom dette er ny funksjonalitet – ikke overføring av eksisterende 

funksjonalitet til ny teknisk løsning. Vi ønsker imidlertid å løpende diskutere med dere hvor 

viktig ny funksjonalitet er i forhold til overføring av gammel funksjonalitet. Er det f.eks. 

funksjonalitet i dagens Cristin som dere kunne klare dere uten i en periode? 

 Forskerne tror at når de har koblet publikasjoner til et prosjekt, så kan Forskningsrådet hente 

dette. Dette skaper problemer, for disse publikasjonene henter ikke Forskningsrådet. Man må 

legge på prosjektnummer på den enkelte post. 

 CERES ser på:  

o Som minimum dokumentere tydelig hvilken arbeidsprosess som må følges 

o Eventuelt (dersom det er teknisk mulig og ikke for arbeidskrevende) fremskynde 

arbeid med ny API-tjeneste som vil gjøre at Forskningsrådet kan hente publikasjoner 

også fra prosjekter. NB! Leveranse 1 har fortsatt høyeste prioritet.  

Ole Martin Nodenes gjennomgikk skisse til visning av artikkel (vedlegg 3) med vekt på prinsipper bak 

visningssider i Cristin (vedlegg 4). 

Innspill: 

 Ønske om å kunne endre kategori 

 Ønske om raskt å kunne se også sisteforfatter + å kunne klikke på forfatterlisten i kjerneinfo 

og så få se alle forfattere. Respons: Dette bør nok legges som ønsker om videreutvikling, men 

ikke tas med i første versjon. 

 Ønske om å vise antall forfattere i kjerneinfo 

 Ønske om at referansegruppen får mer informasjon før vi ber om deres tilslutning, slik som 

blant annet referat fra ekspertgruppemøtet 

 Navn på hvem som har endret posten sist er også viktig. Respons: Ja, det kommer med, men 

vi jobber med hvor det skal plasseres 
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 Forslag i pause: Lenke til Oria er til søk i Oria, ikke direkte til artikkelen. Bør legges nederst i 

listen + hete «Søk i Oria» el.l. 

Hanne Vibekk viste skisser til prosjektvisning og søketjeneste. (Skjedde senere i møtet, men hører 
tematisk til her.) 
 
Innspill: 

 Behov for å eksportere trefflister. Dette kommer, men ikke i aller første versjon. 

 Behov for å filtrere på et spenn av år, f.eks. 2012-2016 

 Ønsker å kunne skrive inn avanserte søkestrenger. Ja, vi jobber for å legge til rette for dette. 

 Er det tenkt noe mer avansert søk for innloggede og avanserte brukere? Nei, men vi 
planlegger Dashboard for innloggede brukere der dere kan få tilgang til predefinerte lister.  

 Vil man kunne se at en kanal eller publikasjon er Open Access? Ja, det er meningen 

 Kan man filtrere så man kun ser publikasjoner med internasjonalt samarbeid? Godt innspill. 

 

Ole Martin Nodenes gjennomgikk prinsipper bak forenkling av kategori-hierarkiet i Cristin (vedlegg 4) 

 Hvis ikke kategoriene skal forenkles, burde det fremgå tydeligere hva som inngår i NVI-

rapportering 

 Noen av skillene mellom kategorier er ikke intuitive, f.eks. vitenskapelig vs faglig artikkel. 

Likevel viktig å ha med både vitenskapelig, faglig og populærvitenskapelig artikkel, men 

tydeliggjøre hva som skal brukes til hva. 

 Import – De kategoriene som er i Scopus og Web of Science må gjenspeiles i Cristin. Det 

samme gjelder kategorier som brukes av NIFU og Forskningsrådet. 

 Det er enormt mye som kan registreres i Cristin, og det blir information overload når forskere 

registrerer alt.  

 Innspill om å prioritere kun NVI-kategoriene i første omgang. Protester fra andre: Flere 

bruker Cristin til rapportering til NIFU, Forskningsrådet, intern premiering osv. 

Konklusjon: Vi tar ikke bort noen viktige kategorier i denne omgangen. 

 Endringer på undervisningssiden gjør at det kan bli større fokus på faglige publikasjoner 

fremover. 

 

4. Oppsummering og veien videre  
 

 Vi må prioritere hardt i første versjon, men vi noterer alle innspill og tar inn viktige 
forbedringer ettersom det blir mulig 

 Respons fra gruppen: Ok så lenge dette gjelder for leveranse 1.  

 Det ville hjelpe å holde oversikt å få daterte dokumenter 
 

5. Workshop om kommunikasjonsbehov i prosjektet 
 
1. Hvordan burde vi informere brukerne om Cristin 2? 

o Spisse informasjon ut til brukerne ift målgruppen 

o Det viktigste er ikke veiledninger, men et intuitivt system for forskerne å bruke 

o Oppgavehjelp i systemet slik at man slipper å gå ut av systemet for å finne hjelp 

o Edruelig mht hvor mye info forskerne er interessert i. 
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2. Hva burde vi tenke på når vi kommer med en release/ny versjon?  

o At NVI-rapporteringen fungerer godt - Nei, alt må fungere godt! 

o Superbrukerne må få info om hva som er nytt i god tid før det kommer  

o At informasjon som ligger på nettsidene oppdateres 

o At endringer forklares med hvorfor vi gjør dem og hva de hjelper oss med 
o Kunne vi ha en nødtelefon/e-post som alltid besvares raskt ifm ny release? 

3. Hva burde vi tenke på av opplæring knyttet til ny versjon? Webinar? Release-notes? 

o Ja til små, korte video-snutter som forklarer utvalgte handlinger - Helst 3 minutter, maks 5 
o Det burde være et eget sted referansegruppen kan finne dokumenter og daterte 

leveranseplaner med versjonshåndtering 
o Informasjon til forskerne når de starter opp systemet etter ny release om hva som er nytt. 

De trenger det ikke før da. 

o Årshjul. Kjør webinar en måned før faste for å vise hvordan ting gjøres. F.eks. innmelding 

av nye kanaler. 

Tilleggsforslag: Import fra medieovervåkingssystemer? Måten å registrere mediebidrag i dag er helt 

forferdelig! 

 

6. Brukertesting av Cristin 2 
 
Ole Martin Nodenes presenterte planer så langt for brukertesting.  
 

 Hvordan involvere dere i test av systemet før release?  

 Hva trenger dere av oss for å teste systemet vårt?  

 Hvor ferdig må systemet være?  

Innspill:  

 Referansegruppen har ikke behov for egen del for å være med og teste systemet, men de stiller 

opp dersom vi trenger dem.  

 Ser det ikke hensiktsmessig å delta i detaljtesting, men å uttale seg om overordnede funksjoner. 

 De ønsker seg en klar bestilling fra CERES til hva de skal bidra med. 

 Forslag: Testworkshop. Kom hit og bruk en dag med oss og test. Noen oppgaver før lunsj, 

noen etter. Støttes av resten av gruppen. Tydelighet fra CERES på hva vi da ønsker at dere 

skal ha fokus på. 

 

7. Hva skal Cristin være om 5 år?  
 
Katrine Weisteen Bjerde presenterte tanker om videre utvikling, spesielt med fokus på integrasjon. 
 
Innspill/kommentarer: 

 Infrastruktur 

o NIBIO er uenig i at dette er mindre viktig enn metadata om datasett. Det vil gi stor 

gevinst å vite hvem som disponerer hva, slik at det ikke kjøpes inn utstyr som allerede 

finnes/kan lånes. Trenger nasjonal oversikt infrastruktur for forskning. 
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o Initiativ til å få oversikt skjer flere steder. Finnes egen app for dette i England, og dette 

burde kunne innføres i Norge også. 

o Skeptisk til at det blir noe av slike initiativ. Det har vært sagt så mange ganger før.  

 Registrere prosjekter: Det viktige må være å kun registrere prosjektinfo ett sted - uviktig hvor 

dette stedet er. 

 Cristins basisfunksjonalitet må på plass før det prioriteres å utvides med flere funksjoner. 

Gjerne bruke kun Cristin til alt, men det betyr at systemet blir utviklet i saktere tempo enn hva 

vi kan tillate oss.  

Presisjon fra Katrine: Dette er snakk om videreutvikling som ikke skal gå på bekostning av 

basisversjon av Cristin 2! 

 Bra visjon: Ett nasjonalt system hvor data blir gjenbrukt i andre systemer. Kanskje ikke ett 

samlet system, men må samle de ulike systemene under en paraply? Flere biter, men én 

inngang. 

 Samarbeidet bør bli bedre mellom institusjonene når nye enheter (slik som Forskningsrådet) 

tar i bruk data fra Cristin - institusjonene må få beskjed om dette i forkant. Kan fjerne mye 

byråkrati når institusjonene kan være i forkant og forberede eventuelle 

rapporteringer/uthenting av data. 

 Savner Scopus og andre internasjonale publikasjonsbaser i skissen. Kan fort se ut som at 

Cristin ikke tar med dette i fremtiden. Katrine skal utvide skissen med en annen som viser 

dette. 

 

8. Oppsummering og veien videre  
 

 Neste møte blir sannsynligvis testeworkshop’en en gang til høsten. 
 


