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P R E S S E M E L D I N G 

Enklere å oppfylle lovkrav om oversikt over helseforskningsprosjekter 
 
For Cristins medlemsinstitusjonene blir det nå langt enklere å oppfylle lovkravet om å ha oversikt 
over sine helseforskningsprosjekter. Cristin får automatisk oversendt overordnet informasjon om 
godkjente prosjekter fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), og 
kobler prosjektene til deltakende institusjoners og forskeres portefølje. 
 
- Nå som koblingen er på plass, starter vi arbeidet med å 
utvikle rapporter og oversikter som institusjonene og 
departementene kan benytte seg av, sier Katrine 
Weisteen Bjerde, direktør for forskningstjenester i CERES. 
 
Cristins API – en tjeneste for maskinell utveksling av 
informasjon – gjør nå prosjektinformasjonen tilgjengelig 
for andre aktører. Informasjonen kan gjenbrukes i 
institusjonenes lokale systemer, til automatisk 
oppdatering av andre forskningssystemer og registre, og 
til profilering på institusjonenes nettsider. Dette sparer 
tid på manuelt arbeid og sikrer at man har lik 
informasjon i ulike systemer. 
 
Cristin forventer å få overført ca. 1700 nye prosjekter fra 
REK årlig. Det jobbes også med å få overført tidligere 
godkjente prosjekter for å gjøre institusjonenes 
portefølje så komplett som mulig.  

Folkehelseinstituttet har nylig tatt i bruk denne 
tjenesten for å få informasjon om forskningsbiobanker 
elektronisk inn i det nasjonale biobankregisteret fra REK. 

- Folkehelseinstituttet har sett frem til denne løsningen som vil forenkle administrasjonen av nye 
forskningsbiobanker i Biobankregisteret. Vi håper at det kommende året vil vise at det fungerer som 
tiltenkt, sier Åsa L'Abée-Lund, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. 
 
 
 
For mer informasjon:           
Direktør for forskningstjenester, Katrine Weisteen Bjerde: (mob) 90 88 04 92; (kontor) 228 52 871 
http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/Tjenester/kobling-til-rek.html 

Faktaboks 
 
Cristin (Current research information 
system in Norway)  
- Det nasjonale forskningsinformasjons-
systemet.  
- Brukes i rapportering av vitenskapelige 
publikasjoner til Kunnskaps-
departementet (eier) og Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
- Har 140 medlemsinstitusjoner innenfor 
UH-sektor, forskningsinstituttsektor og 
sykehussektoren. 
- Utvikles og forvaltes av CERES – 
Nasjonalt senter for felles systemer og 
tjenester for forskning og studier. 
 
Regionale komiteer for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK) 
- Nasjonal godkjenningsinstans for 
forskningsprosjekter som faller inn under 
helseforskningsloven. 
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