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agenda 
 

• Om data i CRIStin – avgrensning, IDer, «current» 

 

• Om CRIStin dataflyt – kontekst – spesielt UIO/USIT/FS/SO/FSAT 

• Om datautlevering fra CRIStin – forskningsformål, administrative formål, 

institusjonelle data, individdata, verktøyvalg 

• Om nye «Statistikk og rapporter» - alle visninger forklart inkl simulering 

av ny utregningsmodell for publiseringsindikator 

• Om planen for 2016 – viktigste skille: automatisering 

 

• Om mulig bruk av CRIStin-data 

 

• Lenker og adresser 

 

 

 

 

 

 



1 - CRIStin brukerinstitusjoner 
 

Hvem er med? 

• 157 brukerinstitusjon per dags dato (1 på pending) 

 ikke bare institusjoner som er med i RBO 

• om ett år bare 139 institusjoner – Norge fusjonerer 

 

Hvem er ikke med? 

• 23 på venteliste (eksempler: SSB, Norsk Polarinstitutt, 

Nasjonalmuseet…) 

 

 



1 – «Current» Research Information System 

Temporal = tar 

vare på historisk 

informasjon 

 

 

Current = flat, 

overskriver og 

fjerner strukturer 

 

 



1 – identifikatorer - IDer 
 

• Egen CRIStin publikasjons-ID (1.192.458*) 

• Egen CRIStin institusjons-ID (21.290*)  

    samt unike ID for et hierarki  

    under institusjonen  

 – opptil 3 undernivåer (25.319*) 

• Egen CRIStin person-ID (139.094*) 

• Bruk av fødselsnummer 

 Med hjemmel i §12  

     Personopplysningsloven 

 

* status 16.11.2015 

 
«It’s free, but they sell your 

information.» 

 

 



2 – CRIStin dataflyt 

 

  

Hvem er disse i 

forhold til 

CRIStin: 

UIO 

FS=Felles 

Studentsystem, 

FSAT 

Datavarehuset 



3 – type data, formål for bruk 
 

 

• Forskningsformål – send forespørsel/søknad 

 

• Administrative formål 

1. Dersom en del av arbeidsflyten for superbrukere – se CRIStin 

applikasjonen (gammel/CRIStin 2.0) 

 

2. Dersom bibliometriske formål: 

  NÅ: se www.cristin.no – statistikk og rapporter eller send e-post 

  planlagt: logg på din egen Tableau Server lisens for automatisk  

   oppdatert data 

 

   

 

 

http://www.cristin.no/


3 – verktøy for datautlevering 
 

• Tableau – veien til valg verktøyet 

• Tableau – veien til valg av serverplassering 

• Hva er Tableau Public?  Begrensninger! 

• Betaversjon = hybrid av ønsket funksjonalitet 

• Flere målgrupper under ett 

• «Skjelettene i skapet» 

• «Utforsk» tanken 

• «Mens vi venter…» 

• Hva skal man kommunisere nå? 

 



4 – visninger på cristin.no 
 

 

gå til 

http://www.cristin.no/ 

 

http://www.cristin.no/
http://www.cristin.no/
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2014 NVI-data med simulert bruk  

av ny publiseringsindikator  

 

 

 

 



5 – veien videre 
 

• Tableau Server utrulling til et antall institusjoner 

• Tableau produkter  

 1. Tableau Server:  kjøp lisens via CRIStin, motta  

    individdata, 

    automatisk oppdatering 

    opplæring/kurs/brukerstøtte 

 2. Tableau Desktop:kjøp lisens på egenhånd, mulighet 

    for å koble data med andre kilder, 

    analysere data på egenhånd 

• Individdata for hver sin institusjon 

• Publikasjoner, prosjekter, alt annet, ikke bare NVI 
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6 – bruk av CRIStin-data 

• Måling av effekt av fusjoner 

• Måling av effekt av ny utregningsmodell  

• Helsemonitor - fortløpende måling av innsats, resultater og 

impact innenfor forskning og omsorg 

• Open Access - Virker retningslinjene institusjonen har 

innført? Etterleves kravene fra Norges forskningsråd? 

• Konsortieforhandlinger  

    - bedre kort i forhandlingene 

 



Lenker og adresser 

• CRIStin statistikk og rapporter 

http://www.cristin.no/cristin/statistikk/index.html 

 

• Tableau Server/Tableau Desktop informasjon og testversjon 

http://www.tableau.com/products 

 

• Om den nye publiseringsindikatoren 

http://www.cristin.no/om/aktuelt/arrangementer/cristin-arrangementer/2015/oppstartseminar-

presentasjoner/gunnarsivertsen_fagfeltnoytralitet.pdf 

 

• Kunnskapsdepartementets bruk av Tableau 

https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/forskningsbarometeret/id635788/ 

 

• Abonner på CRIStins nyhetsbrev: http://eepurl.com/bAXR4r 

• Les CRIStins siste nyhetsbrev: http://eepurl.com/bBeLIj 

 

• Spørsmål: support@cristin.no 
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