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«Nye» og «gamle» Cristin

• 2 systemer – et nytt og et gammelt

• Samme brukernavn og passord 

• Samme database (samme informasjon) – litt forskjell på hva som vises

• I nytt system kan du registrere/redigere
• Prosjekter

• Resultater

• I gammelt system må du
• Kontrollere NVI-publikasjoner

• Administrere personer



Skal jeg bruke nye eller gamle Cristin?

• Vi anbefaler sterkt å bruke nye Cristin for registrering/redigering av resultater 
og prosjekter

• Hvorfor: 
• Direkte kobling mot Forskningsrådets rapporteringsportal  

• Mindre «kluss» mellom to systemer

• Enklere  

• Men noen ting må du fortsatt gjøre i det gamle: 
• NVI-kontroll

• Laste ned NVI-kontrollrapport for å sende til support@cristin.no

• Administrasjon av personer og brukere

• Noen få resultatkategorier må fortsatt registreres i det gamle systemet



Forskere

Nye Cristin

• Søke, registrere og redigere prosjekter

• Søke alle resultater

• Registrere og redigere
• Foredrag og postere

• Tidsskriftsartikler

• Bøker

• Rapporter

Gamle Cristin

• Redigere egen personprofil

• Registrere og redigere
• Mediebidrag

• Produkt

• Kunstnerisk utvikling

• Nettsider



Superbrukere

Nye Cristin

• Søke, registrere og redigere prosjekter

• Søke alle resultater

• Registrere og redigere
• Foredrag og postere

• Tidsskriftsartikler

• Bøker

• Rapporter

Gamle Cristin

• Arbeid med NVI-rapportering

• Brukeradministrasjon

• Redigere egen personprofil

• Registrere og redigere
• Mediebidrag

• Produkt

• Kunstnerisk utvikling

• Nettsider



Forventninger til superbruker

• Superbruker
• Er førstelinjehjelp for forskere

• Overholder frister

• Kontakter hverandre for dialog om tvilstilfeller der dere samarbeider
• Se oversikt over superbrukere

• Har ansvar for at personinformasjon ved min institusjon er korrekt

• Unit 
• Koordinerer NVI-rapporteringen

• Veileder om rapporteringsinstruksen

• Svarer på henvendelser til Cristin-brukerstøtte

• Hjelper til å gjøre ting dere ikke har tilgang til å gjøre selv i Cristin

https://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html


REGISTRERING AV PROSJEKT



Hva er et prosjekt?

• En start- og sluttdato

• En prosjektleder

• Bør ha et visst omfang

• Det er opp til institusjonene å avgjøre – lag retningslinjer!



Hvorfor skal vi registrere prosjekter i Cristin?

• Oversikt 
• Hjelp til overholde lovkrav (helseforskningsloven)

• Alle prosjekter ett sted

• Synliggjøring
• Knytte til resultater, personer og relaterte prosjekter

• Kan vise forskningsansvarlige enheter, finansiering, godkjenninger og prosjektbeskrivelse i 
prosjektet

• Gjenbruk 
• API 

• Hente metadata om prosjekt til egne nettsider

• Rapportering til NFR

• Søknader



Prosjektregistrering

• Har noen krav til innhold for å kunne publiseres

Må ha:

• Tittel, prosjektleder, start og sluttdato, ansvarlig institusjon

• Prosjektleder, superbruker eller den som har opprettet prosjektet kan redigere. 

• Kan tildele adm-rettighet pr. prosjekt (f.eks. til en stipendiat)

• Koble til publikasjoner og formidling for å synliggjøre resultater av forskningen



Helseprosjekter

• REK overfører godkjente prosjekter til Cristin
• De obligatoriske feltene som normalt kan redigeres er låst fordi REK er autoritet for disse. 

Oppdateres i Cristin etter at endringsmelding i REK blir godkjent.

• Ny inngang i Cristin til «Helseforskning»: Gir oversikt og søk i REK-godkjente 
prosjekter og biobanker
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Registrering av prosjekt

DEMO



BRUKERSTØTTE



Hjelp til selvhjelp

• Cristin.no
• Superbrukersider: https://www.cristin.no/superbrukersider/

• Forskersider: https://www.cristin.no/forskersider/

• Veiledninger: https://www.cristin.no/ressurser/veiledninger/

• Instruks og veiledninger knyttet til NVI: https://www.cristin.no/nvi-rapportering/

• Oversikt over superbrukere ved alle institusjoner: 
https://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html

• Send spørsmål til support@cristin.no

https://www.cristin.no/superbrukersider/
https://www.cristin.no/forskersider/
https://www.cristin.no/ressurser/veiledninger/
https://www.cristin.no/nvi-rapportering/
https://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html
mailto:support@cristin.no
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