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Presentasjon av … 

• Kontinuerlig forbedringsarbeid! 

 

• Det som er levert – Ny versjon av NORA + «Public» Tableau 

 

• Det som snart kommer – Integrasjon med søknadsportalen til 
REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk) 

 

• Det vi plukker opp igjen etter det – CRIStin i nytt design 



Kontinuerlig forbedringsarbeid 

 

• Vi er minst like lei av forsinkelser som dere!  

• Jobber kontinuerlig for å forbedre 

• Informasjon 

• Prosjektstyring 

• Effektivitet i arbeidsprosesser 

• Kvalitet på leveranser 

• Vi bygger sten på sten og ser resultater, men vi er 
slett ikke i mål 

 



Tiltak 
Gjennomført: 

• Fokus på «minste lanserbare enhet» 

• Strammere styring mot leveransedatoer 

• Oppnevning av testleder 

• Hyppigere nyheter og nyhetsbrev 

• Verktøy for å måle treff på nettsider og saker 

• Engasjement 2 år for å frigjøre til spec og testing 

 

Under arbeid: 

• Oppdaterte nettsider om CRIStin 2.0 

• Nye rutiner og verktøy for styring av testing 

• Tettere samarbeid med brukerne om testing 

• Ansettelse av prosjektleder 

• +++ 

 

 

 



   NORA 



NORA og CRIStin – Runddans for publikasjoner 

Overføringsarkiv 

 

     

  

CRIStin 

 
 

 

NORA 

D’’ 

D’’+’’’ 

D’ 
D’’’ 

D’ 



Ny versjon lansert i mai 

• Tryggere i drift 

• Bedre brukergrensesnitt  

• Bedre søketjeneste 

• «Tjuvstart» på CRIStin 2.0 

• Samme teknologi for søkemotor 

• Samme teknologi i applikasjonen  

 

• Høstes av Ex Libris og Ebsco 

• Google Scholar høster arkivene direkte 

 



NORA fremover 

På kort sikt (før jul) 

• Overføre data til OpenAIRE (EU’s portal) 

• Rutiner i arkivene for å heve datakvalitet  (gjøres sammen med Bibsys) 

 
På litt lengre sikt  

• Full integrering/synkronisering med CRIStin 

• Av ca 25 000 vitenskapelige poster i NORA har kun ca 3500 kobling til post i 
CRIStin 

• En forutsetning for å kunne levere tall fra CRIStin på åpne publikasjoner pr 
institusjon 



   Tableau 





Tableau videreutvikling 

• Gi tilgang for den enkelte institusjon  
• Bearbeide data i felles rapporter  

• Hente ut egne data når dere selv ønsker 

 

Vi må løse: 

• Lisensproblematikk: Unngå at UH-institusjoner må kjøpe dobbelt opp 
• Tror løsning er rett rundt hjørnet 

• Innlogging både via Feide og med CRIStin-login 
• Starter sannsynligvis med UH-institusjonene. Andre med så snart vi får løsning 

på plass 



   Integrasjon med SPREK (saksportal for REK) 



Vi skal levere på fire oppdrag 

• «Database for kliniske behandlingsstudier» 

• Første fase av felles FAS for sykehusene 

• Videreutvikling av prosjektkatalogen i 
CRIStin også for UH-institusjonene og 
instituttene 

• Kobling mellom REK og Biobankregisteret 

 

De to første blir ikke egne databaser, men 
undermengder av prosjektkatalogen i CRIStin 



Overordnet beskrivelse av løsningen 

SPREK DB og arkiv CRIStin DB 

SPREK 

 

CRIStin 

 

Søknad 
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Godkjent prosjekt 

Godkjent biobank 



Flere kan gjenbruke informasjonen 

SPREK 

 

CRIStin 

 Godkjent 
prosjekt 

Godkjent 
biobank 

Helsenorge.no 

Biobankregistret 

Institusjonene 

DIPS? 



Nytt i REK søknadsskjemaer 

Hovedendring: Mer kodede data, mindre fritekst 

 

• Unik ID for personer hentes fra CRIStin hvis mulig 

• Unik ID for institusjoner hentes fra CRIStin 
• Alle forskningsansvarlige institusjoner + det man finner av andre 

deltagerinstitusjoner 

• Skiller mellom typer prosjekter 
• Legemiddelstudier + fase 

• Andre kliniske behandlingsstudier 

• Andre studier  



Beskjed til prosjektleder og administrator 

CRIStin 

 

«Din REK-søknad er nå godkjent og prosjektet er 
publisert i CRIStin. Du kan nå …» 



Leveringsplan 

• Planlagt ferdig før jul, sykdom gir noe 
forsinkelse. Replanlegging foregår. 
Sannsynlig levering før REKs februar-frist. 

• Samarbeid med brukergruppen for å 
definere rapporter (Noe vil være 
tilgjengelig fra starten via «Mine 
prosjekter») 

• Starter samarbeid med HSØ for å legge 
plan for å få allerede godkjente prosjekter 
over til CRIStin snarest mulig.  

 

 

 



   CRIStin i nytt design 



Det vi har nå 

• Liste over alle (?) arbeidsprosesser som må støttes i nye CRIStin før vi 
kan nedlegge dagens system 

• «Aktivitetsdekomponering» av alle oppgaver som inngår i første 
leveranse + en del av de som kommer senere 

• Skisser til alle sider planlagt i første leveranse 

• Ganske mye utviklingsarbeid er ferdig, men mye gjenstår også 

 

 

 



15.2 Se en 

profilside 

15.2.1  

Se en 

personprofil 

15.2.2  

Se en 

prosjektprofil 

15.2.3  

Se en Cristin-

institusjonsprofil 

15.2.4  

Se en 

resultatprofil 

15.2.5  

Se en 

kanalprofil 

15.2.1.1 

Se CV 

15.2.6  

Se en 

forskergruppeprofil 

Underoppgave ‘Se profilside’ 
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15.2.7  

Se en 

infrastrukturprofil 

15.2.8 

Se en 

senterprofil* 

15.2.9 

Se en org_enhet-

profil 
* Sees i sammenheng med 

institusjons-profil 



Mye “under panseret” 

 



Tidsplan for utvikling av første versjon 

Prosjekt- 
katalogen 

Helse- 
prosjekter 

Integrasjon 
SPREK 

Alle 
visningssider 
Søketjeneste 

Redigere 
forskerprofil 
Registrere 

publikasjoner 

Administrasjon 
NVI 

kontroll/godkj 

Feb 2016 Medio 2016? Høst 2016? 2017 Juni 2014 

Nytt system for 

alle som kun 

vil søke og se 

Nytt system for 

alle forskere 

Nytt system 

også for 

administratorer 



Videre arbeid 

• Etablere flere arbeidsgrupper med brukerdeltagere 

• En overordnet gruppe – Innspill på helhet og prioritering/rekkefølge 

• Grupper pr funksjonalitet/målgruppe 

• Pool av sluttbrukere som kan være med å teste 

• Kvalitetssikre liste av arbeidsprosesser 

• Bistå i detaljering av arbeidsprosesser 

• Kommentere skisser til nytt design 

• Prioritere innhold i ulike versjoner av samme funksjonalitet 

• Implementere 

• Lansere! 

 

 

 


