
1 
 

 
Majorstua, 22.5.2017 

Referat  
 
Møte i Referansegruppe for CRIStin 2 torsdag 8.12.2016 
 
Deltagere:  

Herman Strøm, UiO 

Claes Lampi, NIFU 

Hanne Fossheim, UniResearch 

Tormod Strømme, UiB 

Hilde Trygstad, VID 

Solveig Fossum Raunehaug, NMBU 

Siri Sæther, NINA 

Svein Ølnes, Vestlandsforskning 

Harald Aas, TØI 

Tanja Strøm, HiOA 

 

Fra prosjektet:  

Katrine Weisteen Bjerde (Prosjekteier) 

Hanne Vibekk (Utviklingsleder) 

Ole Martin Nodenes (Prosjektleder) 

Kjetil Høybråten (Produkteier) 

 

Forfall:   
Helge Børresen, Helse Fonna 
Bjørn R. Langerud, NIBIO 
Randi Østhus, UiT 

 
  

Dagsorden 

 

 Status og planer for Cristin 2 

 Vise skisser til nytt design 

 Oppsummering fra møter med ekspertgruppene 

 Forslag til leveranseplan fremover 

 Diskusjon rundt fremlagt forslag  

 Anbefalinger til styringsgruppen 

 Visjoner på lengre sikt – Hva kan Cristin gi forskningen? 

 Videre arbeid i gruppen + Neste møte 
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Status og planer for Cristin 2 + Vise skisser til nytt design + Oppsummering fra møter med 
ekspertgruppene 
 
Katrine Weisteen Bjerde presenterte status og planer + innspill fra ekspertgruppene (presentasjon vedlagt). 
Hanne Vibekk presenterte skisser til nytt design. 
 
Kommentarer/spørsmål fra gruppen: 

 Tenk gjenbruk av informasjon og funksjonalitet som allerede finnes andre steder.  
Unngå dobbeltregistrering/dobbeltarbeid 

 For mange typer resultater i Cristin er det nok med tittel og bekrivelse (fritekst) 

 Til forslag om å redusere antall kategorier: Finne balanse mellom hva som i dag er strukturert og hva 
som mistes ved omgjøring til mindre strukturerte data 

 Spørsmål om hvordan beslutningsprosessen er på detaljer i funksjonalitet, f.eks. kategorier. 
Fattes på basis av innspill fra ekspertgruppene + innspill fra brukertesting. 
Smidig utvikling => Vil kunne omgjøres dersom vi ser at noe ikke fungerer 

 Bruke standardiserte vokabular – gjenbruk av vokabular  
Prosjektet vil gjerne ha tips om gode vokabular 

o Finnes standardisert vokabular for persondata 

 Standardiserte identifikatorer – ORCID, m.fl.  
Cristin jobber overfor KD for å få nasjonal lisens på ORCID 

  Sterkt ønske om å kunne importere metadata om en publikasjon basert på DOI 
 
Forslag til leveranseplan fremover + Diskusjon rundt fremlagt forslag + Anbefalinger til 
styringsgruppen 
 
Katrine Weisteen Bjerde presenterte forslag til revidert leveranseplan der all funksjonalitet knyttet til NVI 
(registrering, kontroll og godkjenning, rapportering) er løftet lenger frem. 
 
Kommentarer fra gruppen: 

 Ønskelig å nedprioritere «opprette prosjekt» og få «opprette resultat» lenger frem i køen. 
Levelig å ha en periode med tre brukergrensesnitt (gammelt, halvnytt (prosjektkatalogen) og nytt) 

 Enighet om at funksjonalitet knyttet til NVI er viktig og er bra å flytte fremover 

 Ennå viktigere å minske behovet for manuell registrering og satse på forbedret import. Ønsker først 
forbedret import, deretter forbedret registrering av resultater 

 Ønske om å få med også bokkapitler i sentralt import. Etter overgangen til Oria/Alma har vi ikke 
lenger import av bøker/kapitler fra BIBSYS.  

 Ønske om import fra flere kilder. Pubmed, Biomed Central, ...  
 
Visjoner på lengre sikt – Hva kan Cristin gi forskningen? 
 

 Gjenbruke data i Cristin til søknader, kanskje starte søknaden i Cristin? 

 CV i ERC-format 

 Forskningsrådets CV-format (likt ERC-format?) 

 Siteringstall inn i Cristin (Varsko fra NIFU, så man ikke tråkker feil – Risiko for feil bruk) 

 Finne relevante forskere i Cristin ift utlysninger (f.eks for EU-kontoret, sende ut info til forskerne) 

 Automatisk innhenting av åpne fulltekstartikler og sende til arkivene 

 God personprofil. Rotete og sammenblandet i dag. 

 Synliggjøre Open Access og policy knyttet til tidsskrift 

 Forlagene etterlyser mer kontakt  
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 Bør cristin heller være en usynlig hub – hente inn data om norsk forskning – gjenbruk er nøkkelen! 
 
Videre arbeid i gruppen + Neste møte 
 
Nytt møte om et par måneder? 
 


