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Skal presentere 

• Endringer fra i fjor  

• Ansvar og oppfølging 

• Hovedpunkter og endringer i årets instruks 

• Opplæring og brukerstøtte 

• Mulige framtidige endringer for 
publiseringsindikatoren 

 



Endringer fra ifjor 

– NPI: Nytt nettsted for den norske 
publiseringsindikatoren 

– Justert poengberegning er i CRIStin-systemet nå 

– NVI-sjekklister (Tableau og nettsider) 



Årets frister 

• Rapportering 31. mars 2017 kl. 
12.00 

• Tvister meldes til Tvisteutvalget 
innen 1. mars 2017 

• Nominere nye kanaler til 
kanalregisteret innen 30. 
november 2016 

• Ber om at dere har kontroll på 
sampubliseringer 21.februar 
2017 for å avdekke eventuelle 
tvister tidsnok 



Oppdatert instruks 

• Publisert på cristin.no i dag 
https://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplae
ring/rapportering/rapporteringsinstruks.html 

• Viktige punkter uthevet i bokser 

• Mindre dobbeltoppdatering 
– Instruksen linker til NPI-nettstedet 

– Info og link til finansieringssystemene i hver sektor 

• Noe nytt i årets instruks 

• Presiseringer i instruksen 
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Hva er vitenskapelig publikasjon 

Institusjonen har 
ansvar for at en 
rapportert 
publikasjons innhold 
og utforming er 
vitenskapelig i henhold 
til forskersamfunnets 
krav til god forskning i 
vedkommende fag. 

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" 



Ansvar ved hver institusjon 

• Registrere komplett publikasjonsliste 

• Kontrollere vitenskapelig publikasjoner i tide 

• Lage rutiner for kvalitetssikring og oppfølging 

• Vær obs på å avdekke potensielle tvister tidlig nok til å 
melde inn som tvistesak 

• Rapportering i tide 



Hva som inngår i rapporteringen 

• Tittel på arbeid  (originalarbeid) 
• Utgiverinformasjon med standardkoder fra autoritetsregistre for 

tidsskrift, forlag, serier og bokutgivelser (godkjent vitenskapelig 
nivå) 

• Identifikasjonselementer som volum, utgivelsesår, sidehenvisninger, 
og ISBN for bokpublikasjoner (påført utgivelsesår i 
rapporteringsåret) 

• Alle forfattere og deres institusjoner, oppgitt i samme rekkefølge 
som i publikasjonen 

• Særskilt avmerking av de forfattere som oppgir den rapporterende 
institusjonen som forfatteradresse  (adresseringsprinsippet – alle 
institusjonsadresser til en forfatter) 

• Publikasjonsform (tellende kategori) 
• DOI (obligatorisk for publikasjoner der den elektroniske versjonen 

rapporteres)  



Nytt: HRCS 

• For publikasjoner innen 
helse i alle tre sektorer 
bør publikasjonen 
klassifiseres etter 
klassifikasjonssystemet 
Health Research 
Classification System 
(HRCS), som 
datagrunnlag for 
HelseOmsorg21Monitor 

• Systemet består av to 
dimensjoner: 
helsekategorier (health 
categories) og 
forskningsaktiviteter 
(research activity) 

• God registrering øker 
mulighet for gjenbruk i 
andre sammenhenger 
(jf dagens tema) 

 



Nytt: Fagfelt på bokkapitler 

• Alle godkjente tidsskrifter 
er knyttet til en fagfelt-
liste i NPI. Artikler arver 
dette fagfeltet. 

• Publiseringsutvalget har 
behov for dette også for 
bokkapitler til bruk for 
vurdering av nivå 2 

• CRIStin oppdateres med 
felt der forsker velger 
fagfelt på sitt kapittel 

• UHR står for manuell 
gjennomgang av tidligere 
rapporterte bokkapitler. 
Disse blir knyttet til fagfelt 
på NVI-rapporterte bøker 



Læremidler 

• Bøker og andre læremidler som har mottatt 
økonomisk støtte øremerket for læremidler, 
skal normalt ikke rapporteres som 
vitenskapelige publikasjoner.  

• Unntak fra denne hovedregelen skal 
begrunnes fra rapporterende institusjons side. 



Revisjoner 

• Kun original litteratur/førsteutgivelser skal 
rapporteres, ikke revisjoner/nyutgivelser og 
oversettelser.  

• Dette gjelder selv om førsteutgivelsen ikke har 
blitt rapportert tidligere.   

 



Særtilfelle revisjoner 

Antologier med helt nye 
kapitler 

 

• Vitenskapelige 
artikler/kapitler som ikke var 
med i tidligere utgaver av en 
vitenskapelig antologi kan 
rapporteres hvis de for øvrig 
oppfyller kriteriene for 
vitenskapelig publisering.  

 

Enkelte nyutgivelser i faget 
rettsvitenskap 

 

• I sjeldne tilfeller blir ny 
rettsvitenskapelig forskning 
presentert i revisjoner av juridiske 
standardverk.  

• Dersom innhold og form ellers 
svarer til definisjonen på en 
vitenskapelig publikasjon kan 
slike reviderte verk rapporteres.  

• Merk at det vil også innenfor 
faget rettsvitenskap være rene 
nyutgivelser som ikke kan 
rapporteres.  

 



Tvister: Frist 1.mars 2017 

• Tvisteutvalget for NVI-rapportering behandler 
saker der institusjonene ikke blir enige om 
hvorvidt eller hvordan en publikasjon skal 
rapporteres.  

• Vedtak i Tvisteutvalget er endelige og kan ikke 
påklages.  

• Sakene som sendes til behandling må være 
godt faglig dokumentert og forankret hos 
institusjonenes ledelse.  



Ta kontakt med hverandre 

• Info om superbrukere ved institusjonene på 
cristin.no 

• Diskutere felles publikasjoner 



Trenger du hjelp underveis? 

• Vi har mye hjelp for superbrukere på nett 

• Brukerstøtte: support@cristin.no 

 

• Kurs for superbrukere fredag 25. november 

• Rapporteringsworkshop og kurs for 
superbrukere i januar/februar (endelig dato er 
ikke spikret) 
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Mulige framtidige endringer 

– Høringsfrist for nasjonale OA-retningslinjer 

– Siteringsindikator 

 



Abonnér på CRIStins nyhetsbrev 

 

 

 

 

• http://eepurl.com/bAXR4r 
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