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Mål for integrasjonen 

• bidra til at institusjonene kan oppfylle 
oversiktskrav i helseforskningsloven 

• gi institusjonene oversikt over egen 
forskning 

• forenkle jobben for helseforetakene med å 
oppfylle eventuelle nye rapporteringskrav 
fra HOD 

• mulighet for gjenbruk av info på 
helsenorge.no 

• på sikt redusere dobbeltregistrering for 
prosjektlederen 

 



Status for integrasjonen 
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Status for integrasjonen 

• Nye skjemaer kom på plass 2.10.2016. Alle søknader sendt inn 

etter dette er sendt over til Cristin.  

• Ca 1100 prosjekter er overført etter dette. 

• Sterkt påtrykk fra HOD for å få over info også om gamle prosjekter 

=> Sommervikarer i CERES jobbet med dette i juli/august.  

• Nesten alle prosjekter med minst en Cristin-institusjon og ellers 

tilstrekkelig informasjon er overført. 

• Nokså komplett etter 2013, få prosjekter fra 2009-2011. 

 



• Så raskt at datakvaliteten var dårlig => Ønsket ikke å 
publisere prosjektene uten kvalitetssikring.  

• Resultat: Prosjektledere som ikke er identifisert med 
Cristin-ID fikk ikke tilgang til sitt eget prosjekt => E-
post om at «ditt prosjekt er nå overført til Cristin» ga 
lite mening! 

Plan: 

• Pri 1: Kvalitetssikring! – Vil sende ut til 
institusjonene for mulighet for korrigering 

• Pri 2: Etablere nettside med forklaring på hva som 
skjer. Vil bli laget når nye nettsider er på plass 

Status for «sommerjobben»  

 



Videre planer 

Anskaffelse av nytt spREK starter nå! Mål: 

• Kravspesifikasjon vil ta høyde for forbedret integrasjon med Cristin 

• Et system som er tilpasset formålet 

• Mulighet for at prosjekter kan oppstå i Cristin og REK kan hente den 

informasjonen de trenger derfra  

• Mål om å kunne velge å legge prosjektet direkte inn i Cristin eller 

hente informasjon inn til Cristin fra lokalt prosjektsystem hos 

prosjekteier 

• Samarbeider med REK, Statens Legemiddelverk og Direktoratet for 

eHelse 


