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Referat fra møte i referansegruppen for Cristin 2. 

08.11.2017 

 
Deltagere:  

Herman Strøm, UiO 

Claes Lampi, NIFU 

Solveig Fossum Raunehaug, NMBU 

Siri Sæther, NINA 

Harald Aas, TØI 

Tanja Strøm, HiOA 

Helge Børresen, Helse Fonna 
Bjørn R. Langerud, NIBIO 
Tormod Strømme, UiB 

Randi Østhus, UiT 
Hilde Trygstad, VID 

Svein Ølnes, Vestlandsforskning 

 
Fra CERES:  

Ole Martin Nodenes (Prosjektleder) 

Anne Sofie Bjørnebye (Produkteier) 

Tonje Eimot (Testleder) 

Eva Steine Dahl (Test) 

Hanne Vibekk (Utviklingsleder) 

Hanne Hole Young (Kommunikasjon og brukerstøtte) 

 

Frafall:   Hanne Fosheim, UniResearch 

 
 

 
  

Dagsorden 

 
1. Velkommen – Kommentarer til innkalling og agenda – Eventuelt 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte v/ prosjektleder Ole Martin Nodenes 
3. Status for prosjektet v/OMN 
4. Status for leveranse 1+2 v/ produkteier Anne Sofie Bjørnebye 
5. Introduksjon til test av leveranse 1 v/testleder Tonje Eimot 
6. Test av leveranse 1  
7. Gruppediskusjon og felles oppsummering av test av leveranse 1 v/ ASB 
8. Felles oppsummering av inntrykk om leveranse 1 og betydning for institusjonsnivået v/OMN 

 
 
 
 



2 

 

1. Velkommen og kaffe 
 

2. Referat fra forrige møte 30.05.2017 ble godkjent 
 
3. Nåværende status Cristin 2 
 
Ole Martin Nodenes (Prosjektleder) gjennomgikk nåværende status i prosjektet og hva som har skjedd 

siden forrige med fokus på:  

 spesifikasjon og utvikling 

 det nye prosjektplanverket 

 brukermedvirkning/testing 

 de 4 overordnede formålene med Cristin-systemet  

 prosjektets leveranser/produkter 

 prosjektets faser  

Innspill/kommentarer fra Referansegruppa: 

 Referansegruppa stilte spørsmål ved leveranseplanen og prioritering av leveranser, da med 

tanke på opplasting av fulltekstdokumenter i Cristin. Det har kommet nasjonale retningslinjer 

som sier noe om hvordan man må jobbe med fulltekstdokumenter, og det hadde vært nyttig 

om Cristin kunne ivareta dette på en mer effektiv måte. Slik det er nå må forskeren gå inn to 

steder for først å registrere et resultat og deretter laste opp fulltekstdokumentet.  

 

4. Status ved leveranse 1 og 2 v/ Produkteier Anne Sofie Bjørnebye 
  

5. Introduksjon til test av leveranse 1 v/Testleder Tonje Eimot 
 
6. Test av leveranse 1 v/ Tonje og Eva 

 
7. Oppsummering av test av leveranse 1 av Cristin 2 

 

 Referansegruppa gjennomgikk test-resultatene sine i plenum, og ASB noterte innspillene 
underveis. Det følger et eget vedlegg med endringsønsker og forbedringer fra 
Referansegruppa, som er markert i hht hvor i utviklingsløpet de blir prioritert.  

 
8. Eventuelt  

 Lenken til testversjonen skal ikke sendes ut til andre. Det blir sendt ut en egen lenke til 
testgruppa og til Referansegruppa med lenke til beta-testing i uke 47/48.  

 

9. Informasjon fra prosjektet 
 Det er vitktig at prosjektet lanserer nye Cristin på en brukervennlig og sømløs måte slik at det 

ikke skaper forvirring når brukerne er i en periode der mye arbeid skal gjøres i Cristin (slik som 
når forskerne skal registrere i Cristin fram til 1. februar) 

 Forskere vil ha bedre publikasjonslister på det som ligger i Cristin i dag 

 Prosjektet burde legge ut noe informasjon på nettsiden til forskerne om Cristin 2 
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 Man burde kunne se hvor man skal gå for å registrere resultater i WO litt høyere oppe på siden 
enn det det er lagt opp til i dag. Det kan være vanskelig å se.  

 Viktig å være tydelig på hva du kan og ikke kan gjøre i Cristin 2.0 på nettsidene til CRistin 

 Referansegruppa ønsker seg forbedringer på sikt som:  
o Filtrering på enheter(!) 
o Gjennomgang av stillingskoder  
o Publikasjonspoeng på Min Konto 

 
 
 


