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Cristin blir gradvis 
oppgradert

I en overgangsfase 
eksisterer to systemer 

side om side.





Det viktigste målet i 2020 (ut over 
å ha sikker drift av Cristin) er å 

terminere Cristin WO. 

• Fra 3 > 2 > 1 teknologier
• Redusere Drifts-/forvaltningskostnader
• Muliggjør platformifisering
• Muliggjør en helhetlig tjenesteleveranse 

på «Cris»



«Alle vitenskapelige artikler basert på 
offentlig finansiert forskning skal 
deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved 
publiseringstidspunktet, uavhengig av 
publiseringskanal og uavhengig av når det 
er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige.»

Fra regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler



Noen sentrale, statlige føringer for digitalisering 
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OECD Case Study

• Digital systems for research and education managed by 
UNIT may deliver greater value if further integrated. A 
greater extent of interoperability of Cristin with external 
databases is likely to increase its value for its users

• Kilde: OECD case study of Norway’s Digital Science and Innovation Policy and 
Governance landscape



NVA-utredningen: To anbefalte hovedtiltak

1. Nasjonale autoritetsregistre
Innføre nasjonale autoritetsregistre
for prosjekt, person, organisasjonsenhet og 
finansiering/godkjenninger
• Vil gi grunnlag for bedre flyt av og gjenbruk 

av metadata gjennom verdikjeden
• Vil redusere mengden manuelt arbeid ved 

egenarkivering (og import) gjennom større 
grad av auto-utfylling av metadata

• Kvaliteten på dataene økes
• Omfang av kvalitetssikring reduseres

2. Cristin «smelter» sammen med NVA
Cristin og NVA må bør ses i sammenheng og ha en 
felles informasjonsarkitektur og felles datagrunnlag
• Kvalitetssikring av nye poster gjøres én gang på 

samme datagrunnlag, både mht. 
rapporteringsformål (NVI) og behov mht. 
egenarkivering

• Overføringsarkivet blir unødvendig
• Brage blir unødvendig – NVA overtar rollen som 

«lokalt» vitenarkiv (felles løsning)
• NVA blir tilgjengelig for institusjoner som i dag ikke 

har noe eget vitenarkiv
• Stort potensial for effektiviseringsgevinster
• For å realisere gevinstpotensialet fullt ut er det 

nødvendig å se på endringer i arbeidsflyt
• NVA ivaretar pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket 

for å sikre nasjonens hukommelse.



Anbefalinger i NVA-rapporten støtter opp under 
strategiske føringer og gjeldende utviklingstrender
• Skille data og tjenester

• Entiteter (data) trekkes ut av systemene (les autoritetsregistere)

• Data lagres én gang og tilgjengeliggjøres fra én kilde
• Ett felles datagrunnlag for Cristin og NVA
• Etablering av autoritetsregistre for entiteter som er koplet til forskningsresultater

• Fokus på metadata og organisering av disse
• Arbeidsprosesser knyttet til operasjoner på spesifikke subsett av metadata, f. eks. NVI-

metadata, metadata for rettighetsavklaring og lisens, metadata for eierskap, etc. gir 
separation of concerns

• Anvende moderne skyteknologi
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Anbefalt valg for realisering av NVA (hovedtiltak 2)

• Gjenbruke samme plattform som BiRD (BIBSYS Research Data) og DLR 
(Digitale læringsressurser) er realisert på

• Sky-basert plattform med infrastruktur for å bygge applikasjoner vha. 
mikrotjenester som kommuniserer gjennom meldingskøer

• Kan utvikle mikrotjenester i parallell pga. lav avhengighet mellom 
tjenestene

• Plattformen har mange mikrotjenester som kan gjenbrukes i NVA 
(integrasjoner, autentisering og autorisering, utstedelse av DOI, 
versjonshåndtering, etc.)



Cristin og NVA – en felles fremtid

• Funksjonaliteten i dagens Cristin må over tid sees i nær 
sammenheng med den samme plattformen. 

• Når funksjonaliteten fra Cristin og vitenarkivene fremstår som et 
hele og opererer på et felles datagrunnlag, forsvinner behov for 
duplisering av data slik en har i dag mellom Cristin og de lokale 
vitenarkivene. 

• Dermed understøttes en viktig strategisk målsetning for 
digitalisering i sektoren - data lagres én gang og tilgjengeliggjøres fra 
én kilde
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