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Business as usual 

• Den vedtatte justeringen  
av publiseringsindikatoren 
medfører ingen endringer i 
hva som skal rapporteres i 
CRIStin 

• Faktor for internasjonalt 
samarbeid i alle sektorer 

• Poengberegningen etter 
rapportering justeres 

 

• Det er de samme frister og 
regler som gjelder for 
rapportering 

• Ingen endring av nivå eller 
publiseringsformer som 
kan rapporteres 



Harmonisering av poengberegning 

• UH-sektoren: 

• Justerer beregning av 
publiseringspoeng 

• Innfører faktor for 
internasjonalt 
samarbeid (x1,3) 

• Instituttsektoren: 

• Vurderes, men ikke 
formelt besluttet 
• Det skal gode grunner til å 

avvike fra justert modell 
og harmonisering mellom 
sektorene 

• Helsesektoren: 

• Justerer beregning av 
publiseringspoeng 

• Endrer faktor for 
internasjonalt 
samarbeid til det 
samme som UH (x1,3) 

• Ikke lenger uttelling for 
samarbeid på tvers av 
helseregioner 



Endringer i CRIStin-systemet 

• Fortsatt uavklart for 
alle sektorer og sen 
beslutning  

• Medfører at poeng 
beregnes utenom 
CRIStin-systemet 

• Minske risiko så tett 
oppunder den mest 
hektiske perioden 

• Datalevering fra 
institusjonene 
forenkles 

• Institusjonene markerer 
at de har kontrollert alt 
og melder fra til CRIStin 

• CRIStin henter ut poeng 
basert på det ferdige 
datagrunnlaget og 
sender til NSD, NIFU og 
Forskningsrådet 

• Detaljert info om dette 
kommer 



Beregning av publiseringspoeng 

• Oversikt over poeng ved institusjonene kommer 
på CRIStins nettsider 

• Simuleringer for alle institusjoner 

• tidligere år etter ny modell 

• nye år etter gammel modell 

 



Frister 

• Rapportering 1. april 2016 kl. 
15.00 

• Tvister meldes til Tvisteutvalget 
innen 1. mars 2016 

• Nominere nye kanaler til 
kanalregisteret innen 30. 
november 2015 

• Frist for kontroll av 
sampubliseringer 
21.februar 2016 for å 
avdekke eventuelle tvister 
tidsnok 

• I test nå: Nytt søk i CRIStin som 
viser poster som deles av flere 
institusjoner (sampubliseringer) 





En vitenskapelig publikasjon 

Den enkelte publikasjon 
vurderes særlig opp mot de to 
første kulepunktene i 
definisjonen av vitenskapelig 
publikasjon.  

De to siste kulepunktene er i 
hovedsak kriterier for å 
godkjenne 
publiseringskanaler, men 
institusjonene kan se også 
hen til disse i tvilstilfeller. 

En vitenskapelig publikasjon må: 

• presentere ny innsikt  

• være i en form som gjør 
resultatene etterprøvbare eller 
anvendelige i ny forskning  

• være i et språk og ha en 
distribusjon som gjør den 
tilgjengelig for de fleste forskere 
som kan ha interesse av den  

• være i en publiseringskanal 
(tidsskrift, serie, bokutgiver, 
nettsted) med rutiner for 
"fagfellevurdering". 



Fagfellevurdering 

NPU har utformet en definisjon av begrepet 
fagfellevurdering til bruk i godkjente 
publiseringskanaler: 

• Fagfellevurdering skjer alltid før publisering 

• Minst en fagfelle skal være uten bindinger til 
utgiveren eller forfatteren 

• Fagfellevurderingen skal forholde seg til 
vitenskapelig originalitet og kvalitet 



Utgivelser som har fått støtte fra 

UHRs lærebokutvalg: 

• Bøker som har mottatt støtte fra 
Universitets- og høgskolerådets 
lærebokutvalg (LBU) skal normalt ikke 
rapporteres som vitenskapelige 
publikasjoner 

• Støtte skal være markert på kolofonsiden i 
utgivelsen (og i tildelingslisten fra LBU) 

• Ved unntak må det fra institusjonens side 
foreligge en faglig begrunnelse 



Vitenskapelige antologiartikler 

• I vitenskapelige antologier må hver artikkel som 
rapporteres innfri kravene til vitenskapelig 
innhold. Bokens sjanger inngår i den helhetlige 
vurderingen selv om det er de enkelte 
antologiartiklene som er grunnlag for 
rapportering. I tillegg må forlaget eller den 
vitenskapelige utgiveren ha sørget for 
fagfellevurdering. 



Arbeidsprosess for vitenskapelige 
publikasjoner 

Bibliografiske  

databaser (50%) 

Med-forfatters  

registrering 

Egen 

registrering 

CRIStin 

Manuell kontroll  

av administratorer  

ved institusjonene 

Rapporter  

(via NIFU, 

Forskningsrådet 

 og NSD)  

til departementene 



Rollefordeling: rapportering av 
vitenskapelige publikasjoner 

Det nasjonale publiseringsutvalg 

Råd til dep om reglene  

Vedtar kanaler på nivå 2 

NSD  

Forvalter  

kanalregisteret 

Saksbeh. nivå 1 

Arbeidsutvalget for PU 

Vedtar nivå 1 

CRIStin 

Koordinerer  

rapporteringen 

Forvalter systemet 

Kunnskapsdep + Helse- og omsorgsdep 

Vedtar reglene 

Tvisteutvalget 

Avgjør ved uenighet  

mellom institusjonene 

Ulike fagorgan 

Forslag nivå 2 

Institusjonene er ansvarlige for det de godkjenner for rapportering 



Kurs 

• 20.11.2015 Thon Hotel Vika Atrium 

• Grunnkurs for (nye) superbrukere (der NVI-
rapportering er sentralt)  
Påmelding innen 10.11.15 

• Januar/februar: Rapporteringsworkshop 

• Workshop. Institusjonene kommer sammen og 
kontrollerer publikasjoner og har mulighet for å 
spørre CRIStin og ta opp «problemposter» 

 



Abonnér på CRIStins nyhetsbrev 

 

 

 

 

• http://eepurl.com/bAXR4r 
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Beregning av forfatterandeler 

Forfatterkreditering 

• Bjørnar Hansen, 
a) St. Olav, Norway 

b) Institutt for nevromedisin, 
NTNU, Norway  

c) Institutt for 
samfunnsmedisin, NTNU, 
Norway  

• Rita Olsen 
a) St. Olav, Norway 

• Totalt: 3 
forfatterandeler 

• NTNU = 1 
forfatterandel 

• St. Olav = 2 
forfatterandeler 

 

NTNU = √(1/3) = 0,58 

St. Olav = √(2/3) = 0,82 

 


