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– November/desember: Opplæring for nye superbrukere 

• 30. november 2017: Nye publiseringskanaler er nominert til nivå 1 

– Januar/februar: NVI-rapporteringsworkshop (+opplæring?) 

• 21. februar 2018: Alle samarbeidspublikasjoner er kontrollert 

• 1. mars 2018: Alle tvister er meldt inn til behandling 

• 5. april 2018 kl. 12: NVI-rapportering 

 

Viktige datoer for NVI-arbeidet 
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Arbeidsflyt 
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• Forvaltning og utvikling  av den nasjonale publiseringsindikatoren 

• Godkjenne publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag) på nivå 1 

og nivå 2 

 

• Registeret over godkjente kanaler forvaltes av Norsk senter for 

forskningsdata (NSD) 

• Forslag til nye kanaler på nivå 1 sendes til NSD innen 30.11 

• Endringer i publiseringskanaler overføres til Cristin etter hvert 

godkjenningsmøte. Siste overføring kommer i januar/februar 

 

 

Det nasjonale publiseringsutvalg NPU 
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• Importerer publikasjoner for alle institusjonene 

• Opplæring og kurs for superbrukere 

• Ryddelister 

• Brukerstøtte for Cristin   support@cristin.no 

• Veiledning og råd om instruksen 

• Sekretariat for Tvisteutvalget 

 

• Mottar institusjonenes NVI-rapportering og sammenstiller til mottakerne 

CERES 
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• Registrere komplett publikasjonsliste 

• Kontrollere vitenskapelige publikasjoner innen gitte frister 

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

• Lage rutiner for kvalitetssikring og oppfølging 

• Avdekke tvister og melde inn som tvistesak innen gitte frister 

 

• Rapportere innen gitte frister 

– korrekte, komplette data om vitenskapelige publikasjoner i gyldige 
publiseringskanaler 

Institusjonens ansvar 
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• NSD for UH-sektoren 

• NIFU for helsesektoren 

• Forskningsrådet for instituttsektoren 

Mottakere av NVI-rapport 
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Må se på originalpublikasjonen  

• Tittel på publikasjonen 

• Utgiverinformasjon om tidsskrift, forlag, serier og bokutgivelser i 
godkjent publiseringskanal 

• Identifikasjonselementer som DOI, volum/hefte/side, utgivelsesår 

• ISBN og fagfelt for bokpublikasjoner 

• Alle forfattere og deres institusjoner, oppgitt i samme rekkefølge 
som i publikasjonen (adresseringsprinsippet – alle institusjonsadresser 
til en forfatter) 

• Publikasjonsform (tellende kategori) 

Kontroll av publikasjon 
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• Godkjente tidsskrifter er knyttet til en fagfelt-liste i kanalregisteret 

– Artikler arver kanalens fagfelt 

 

• Bøker (ISBN) utgis på forlag som har utgivelser innen mange ulike fagfelt 

– Det er behov for å få informasjon om fagfelt også for bøker og 
bokkapitler som rapporteres 

 

Cristin leverer via NVI-datagrunnlaget  

– til bruk for NPU-vurdering av nivå 2 pr fagfelt 

– til statistikkformål, forskningsledelse ved institusjonene, evalueringer 
mm 

 

Fagfelt på bokkapitler og bøker 

19.10.2017 9 



• Publikasjoner innen helse og omsorg i alle de tre sektorene bør så langt 

det er mulig klassifiseres etter klassifikasjonssystemet for 

helseforskning Health Research Classification System (HRCS).  

• HRCS brukes for prosjektfinansiering i Forskningsrådet og de regionale 

helseforetakene for å få en oversikt over forskningen som finansieres 

gjennom deres tildelinger 

 

Cristin leverer via NVI-datagrunnlaget 

– til HelseOmsorg21-monitor 

 

HRCS 
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for 2017-publikasjoner  

• Behandles i NPU og godkjennes av KD/HOD 

• Kommer denne uken 

 

 

Rapporteringsinstruks 
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• Presisering: Formålet med NVIs definisjon av en vitenskapelig publikasjon 
er ikke å si hva vitenskap er eller bør være 

– Men er til bruk for budsjettmodell og statistikk 

 

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" 

 

 

Instruksendringer 
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• Selv om en publiseringskanal er godkjent, kan ikke alle publikasjoner 

fra kanalen rapporteres, jfr. definisjon av en vitenskapelig publikasjon 

– Medisinske study protocol og case reports kan hovedsaklig ikke 

rapporteres 

 

Study protocol og  case reports 
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• For seriepublikasjoner regnes som hovedregel* den overordnete 
ISSN-tittelen som publiseringskanal (ikke utgiveren).  

• Nytt særtilfelle: *) En publikasjon som har både ISBN og ISSN, men 
der ISSN-serien ikke er vurdert i kanalregisteret på 
rapporteringstidspunktet, kan rapporteres som en ISBN-publikasjon. 
Utgiver må være godkjent i kanalregisteret. Slike ISSN-serier skal 
nomineres i kanalregisteret.  

 

 

*) Cristin lager en teknisk løsning for å fange opp disse som 
kandidater til NVI-kontroll 

4.2. Spesielt om serier 
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• Nytt vedlegg i instruksen for utdypende kommentarer 

– Eksempler på gråsoner 

– Flere eksempler kan legges inn i samarbeid med 

Publiseringsutvalgets arbeidsutvalg 

 

Eksempel:  

Utdypende kommentarer til Definisjonen av vitenskapelig publisering 

– Utdyper hvert kulepunkt i definisjonen 

– Belyser gråsoner: Skille mellom antologi og lærebok 

 

 

 

 

Utdypende kommentarer 
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• Kontakt de andre superbrukerne 
ved samarbeids-institusjonene 
og se om dere kan komme til 
enighet 

 

Hvis institusjonene forblir uenige?  

• Må være  godt forankret i faglig 
ledelse ved institusjonene 

• Lage et saksframlegg som 
dokumenterer institusjonenes 
vurderinger 

• Meld saken til behandling i 

Tvisteutvalget innen 1. mars 

 

• Møte i Tvisteutvalget i mars 

• Vedtak i tvistesakene er 

endelige 
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• Teknisk løsning for ISBN/ISSN-kandidater 

• Antologisøk som viser årstall på boken: gjør det lettere å knytte opp 

bokkapittelet til riktig utgave 

• Styrke datakvalitet: Import kun i Cristin-sekretariatet 

• Fagfelt for bøker og bokkapitler obligatorisk felt 

 

• Manuelt kategoriserte fagfelt for bøker og bokkapitler for eldre NVI-

publikasjoner (fra 2011-2016) legges i databasen 

Oppdateringer i Cristin-systemet 
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• Kurs for superbrukere i november/desember 

 

• Rapporteringsworkshop i januar/februar 

– Gjennomgå retningslinjene for rapportering 

– Praktisk jobbing 

– Veiledning 

 

• Datoer kommer på e-post til superbruker-postlisten og på nettsiden 

 

 

Opplæring og Rapporteringsworkshop 
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Spørsmål? 
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support@cristin.no 
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• 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. 

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

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

• Særtilfeller: 

– 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. 

Revisjoner 
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