
Hva skjer’a? 
Status for CRIStin 2 

Oppstartsmøte NVI-rapportering 20. oktober 2016 



Vi jobber på fire områder 

 

• Integrasjon med REK/SPREK 

• «CRISt-UT» = API og Tableau 

• Resten av CRIStin 2 = Brukergrensesnitt, søkemotor, …  

• Nettsider, opplæring, … 



Integrasjon med REK/SPREK 



Overordnet beskrivelse av løsningen 

SPREK saksarkiv CRIStin database 
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Status 

• Nye REK-søknadsskjemaer satt i drift 3.10. 
Henter nå info om personer og 
institusjoner fra CRIStin. 

• Endringssøknader har begynt å komme inn 
til SPREK 

• Godkjente prosjektsøknader vil begynne å 
komme til CRIStin etter søknadsfrist i 
november og komitémøter i desember 

• CRIStins API og prosjektkatalog er klare til å 
ta imot prosjektene når de kommer 



Ferdigstilling 

• SPREK rydder i «rusk» i oversendingen til 
CRIStin 

• Allerede godkjente prosjekter vil bli 
behandlet spesielt og sendt over til 
CRIStin 

• Rapporter i CRIStin/Tableau utvikles 
sammen med brukerinstitusjonene 

 

Effekt når alt på plass: 

• Alle institusjoner med prosjekter etter 
helseforskningsloven vil kunne oppfylle 
lovens krav om oversikt. 



CRISt-UT 
(Tanja presenterer Tableau senere)  



 



 



Status 

Nye tjenester for å hente informasjon om  

• Institusjoner/enheter 

• Personer 

• Prosjekter 

• (Biobanker) 

 

Gamle tjenester for å hente informasjon om 
publikasjoner fungerer som før 



Videre utvikling 

Flere nye tjenester utvikles i takt med ny 
funksjonalitet i CRIStin 2 

• Resultater/Publikasjoner 

• Forskningsgrupper/sentere 

• Flere måter å velge ut data 

• Kobling til forskningsdata 

• … 

 

Videreutvikling av alle tjenester ettersom 
behovene dukker opp. 



Nytt brukergrensesnitt, søketjeneste, 
søkemotor 



Mål 

Nytt brukergrensesnitt 

• Mer tilpasset brukernes arbeidsprosesser 

• Enklere å fylle inn data 

• Enklere å finne data 

 

Avansert søketeknologi implementeres som 
basis for veldig mye av det nye 

• Bedre treff når du fyller ut data 

• Konsistens gjennom hele CRIStin 

• God søketjeneste som leter overalt 



Status 

• Innført ny metodikk der utviklerne grov-
estimerer på et mye tidligere tidspunkt 
enn før 

• Gir oss mye bedre styring og mulighet for 
klok prioritering 

• Arbeid med visningssidene ser ut til å være 
ukomplisert 

• Eksterne konsulenter bistår med stadig 
forbedring av rutiner 



Utfordringer 

• Forsinkelser i SPREK har gitt nye 
forsinkelser i arbeidet med CRIStin 2 

• Arbeid med søketeknologien er fortsatt 
mer krevende enn forventet 

• Nytilsatt prosjektleder takket ja til annen 
jobb 

 



Videre planer – Del 1 

• Effekt av forestående fusjon med FSAT: Vi 
får låne to gode personer på 
prosjektledelse og spesifisering. 

• Legger om leveranseplanen: Litt etter litt 
istedenfor å vente på stor Leveranse 1. 
Dere skal kunne se og teste. 

• Revurderer rekkefølge på og inndeling i 
leveransene i samarbeid med brukerne 

• Fortsetter samarbeid med eksterne 
konsulenter 

• Jobber med å innføre automatisert testing 

 



Videre planer – Del 2 

Møter med brukergrupper i gang 

• 27.10. Ekspertgruppe for 
prosjektkatalogen 

• 11.11. Ekspertgrupper for forskere og 
administrasjon om resultater i CRIStin 

• Siste halvdel november? Referansegruppe 
for prosjektledelsen 

 



I etterpåklokskapens lys … 

• Ville vi valgt annerledes hvis vi hadde sett tidligere 
hvor lang tid dette vil ta?   -  Kanskje ... 

• Vi får  

• betydelig bedre brukervennlighet 

• endelig en god søketjeneste 

• en fleksibel tjeneste for samhandling med andre systemer 

• rask sanntids oppdatering av alle data i systemet 

• Vi har endelig begynt å levere 

• Vi har endelig en styringsmodell som gir oss kontroll 

 



Nettsider, opplæring, … 



Følg med på forbedringsforslag 

Lanserer ny nettside der dere kan følge 
behandling av alle forbedringsforslag som 
kommer inn.  

 

150 forslag lagt inn, nettsiden lanseres straks. 





Oversikt over alle ønsker og behov 



… eller over mindre utvalg 



Opplæring 

• Ser på verktøy for å kjøre webinarer i 
tillegg til fysiske kurs. 

• Heller flere, kortere webinarer enn 
heldags kurs? 

• Heller bruke tid på å reise rundt? 
F.eks. regionale rapporterings-workshops?  


