
 

 

FINNE DIN CRISTIN PERSON-ID OG LAGRE 

DEN PÅ DITT PERSONKORT I REK 
 For prosjektledere 

 

Bakgrunn: Godkjente REK-prosjekter sendes automatisk til Cristin. Er du prosjektledere 

må du registrere din Cristin-person ID i ditt personkort i REK-søknadsportalen. Dette 

gjør at Cristin kan koble prosjektet til din personprofil. 
 

 

 

Menysti  
 

Se neste side for mer detaljert beskrivelse 
 
 

I Cristin 
 Gå til Cristins prosjektkatalog: https://app.cristin.no/projects/ 

 Trykk på Logg inn 

 Velg din institusjon fra nedtrekksmenyen. Du kan søke på navn eller 

akronym 

 Skriv inn brukernavn og passord i Feide- eller Cristin-påloggingen 

 På den mørke linjen øverst – trykk på den lille trekanten etter navnet ditt 

 Velg «min side» fra nedtrekksmenyen 

 Din Cristin person-ID står på 3. linje 

 Kopier ID-en, eller skriv den ned 
 

I REK 
 Gå til REK-søknadsskjema: 

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/logginn 

 Skriv inn brukernavn og passord 

 Trykk på «Rediger personkort», under navnet ditt 

 Lim eller skriv inn din Cristin person-ID i det øverste feltet 

 Trykk «Lagre» 
 

OBS! 
Du må være registrert i Cristin og ha en aktiv tilknytning til en av våre 

medlemsinstitusjoner for å kunne logge inn. Har du problemer med å logge 

inn, ta kontakt med superbruker ved din institusjon:  

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

https://app.cristin.no/projects/
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/logginn
https://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html


 

Bildevisning 
 

Finn person-ID i Cristin 
 

Gå til Cristins prosjektkatalog: https://app.cristin.no/projects/ 

 

Merk at prosjektkatalogen er flyttet til ny tekniske plattform og kan kreve ny 

innlogging. 

 

Trykk på ‘Logg inn’. 

 
 

Velg din institusjon fra nedtrekksmenyen. Du kan også søke på navn eller 

akronym i søkefeltet. 

 
 

Skriv inn ditt Cristin-brukernavn og passord i Feide eller Cristin-påloggingen 

(vist under). 

 
  

https://app.cristin.no/projects/


 

Gå til den mørke menylinjen øverst på nettsiden, og trykk på navnet ditt 

 
 

Velg «Min side» fra nedtrekksmenyen 

 
 

Du finner din Cristin person-ID i oversikten over informasjon vi har lagret om 

deg i systemet. 

 
 

Kopier ID-en eller skriv den ned. 

 

 

  

Din Cristin person-ID 

Ditt Cristin brukernavn 



 

Registrere Cristin person-ID i REK 
 

Gå til søknadsskjema for REK: https://helseforskning.etikkom.no/ 
 

Skriv inn brukernavn og passord 

 

 
 

Trykk på ‘Rediger personkort’, under navnet ditt 

 
Lim eller skriv inn din Cristin person-ID øverst i redigeringsbildet 

 
Trykk ‘Lagre’ 

 

Din Cristin person-ID skal nå være synlig på personkortet 

 
Om prosjektet får etisk godkjenning, vil prosjektet overføres til Cristin og 

automatisk kobles til din personprofil. 

https://helseforskning.etikkom.no/


 

Om koblingen mellom REK og Cristin 
 

Helseforskningsprosjekter som blir godkjent av REK overføres automatisk til 

Cristin. I Cristin blir prosjektet koblet til prosjektporteføljen til medlems-

institusjoner som deltar i prosjektet, og til personprofilen til deltakere som er 

identifisert i Cristin. Dette gjør det enklere for institusjonene å oppfylle kravet i 

helseforskningsloven om å ha oversikt over godkjente helseforsknings-

prosjekter. 

 

Når du sender søknad til REK 
 

 Feltene for institusjon søker etter institusjonsnavn i Cristin. Om du ikke 

finner institusjonen du leter etter, må du melde den inn til Cristin: 

http://www.Cristin.no/Cristin/superbrukeropplaering/ny-institusjon.html 

 

 Felt for prosjektdeltaker søker etter personer i Cristin. Personens 

ansettelse vises om du setter muspeker over navnet. Pass på at du 

velger riktig person, slik at prosjektet havner på riktig profil i Cristin. 

 

 Når du har fått vedtaksbrev fra REK, vil prosjektet overføres til Cristin 

innen et par virkedager. 

 

 Informasjon som er vesentlig for den etiske godkjenningen kan ikke 

redigeres i Cristin. For å endre informasjonen må du sende et 

endringsmeldingsskjema til REK. Oppdateringene blir sendt til Cristin 

etter at de har vært saksbehandlet av REK. 

http://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/ny-institusjon.html

