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Vi har visse forventninger til dere som har rollen superbrukere, og dere har sikkert 
forventninger til oss. For å unngår misforståelser, vil vi her tydeliggjøre de 
forventninger vi har til dere, hva dere kan forvente av oss, og hva dere ikke kan 
forvente av oss. 
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Det er viktig at NVI-rapporteringen følger de regler og retningslinjer som 
departementene har fastsatt, slik at de data som rapporteres inn er så korrekte som 
mulig. 
 
Denne listen går spesifikt på hva vi forventer av dere i rapporteringsperioden: 
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Når vi stiller forventninger til dere, så skal vi gi dere all den informasjonen dere 
trenger for å oppfylle disse forventningene. Vi forventer også at dere leser denne 
informasjonen og forsøker å finne ut av problemene selv. Vi forventer selvsagt ikke 
like mye av helt nye superbrukere som erfarne superbrukerne. 
 
Vi skal gi deg svar på din henvendelse, så snart vi har anledning. Vi ber om forståelse 
for at vi får mange henvendelser, spesielt i rapporteringsperioden, og vi har også 
mange andre arbeidsoppgaver, så vi kan dessverre ikke svare på alle henvendelser 
umiddelbart. Får vi inn en kritisk hastesak, kommer vi til å slippe alt annet for å løse 
denne. Dette kan innebære at det tar lengre tid før vi får svart på andre henvendelser. 
 
Arbeidsoppgaver som ligger til superbrukerrollen, og som dere har tilgang til å gjøre 
selv, kommer vi ikke til å utføre for dere. Det har vi ikke kapasitet til. Dette gjelder å 
korrigere informasjon på tilsatte, redigere publikasjoner som ikke er låst, eller 
redigere prosjekter. 
 
Vi importerer de publikasjonene vi får tilsendt fra våre leverandører, men disse 
indekserer ikke alle tilgjengelige tidsskrift og vi har tidligere opplevd forsinkelser i 
leveransene som gjør at man ikke kan forvente at alle institusjonens publikasjoner 
kommer inn via import. Som superbruker har du ansvar for å sørge for at alle 
rapporterbare publikasjoner ved institusjonen er registrert tidsnok til rapporteringen, 
enten du registrerer dem selv eller ber forskerne registrere. 
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Hvert år utarbeides det en felles rapporteringsinstruks for alle tre sektorer basert på 
myndighetenes krav til hva som skal rapporteres. 
Det forventes at dere kjenner til innholdet i dette dokumentet og bruker det i kontroll 
av publikasjoner. 
 
Rapporteringsinstruksen lister opp de typer av publikasjoner som myndighetene har 
bestemt at skal gi uttelling i rapporteringen. Myndighetenes definisjon av 
vitenskapelig publisering er relativt snever. Dette betyr ikke at annen type arbeid per 
definisjon er uvitenskapelig. Det er forskjell på å si at noe er vitenskapelig og det å si 
at noe er vitenskapelig OG rapporterbart. Det er viktig å skille mellom dette. F.eks. 
kan kasusstudier absolutt sies å være vitenskapelig utført, men kasusstudier er ikke 
inkludert i den type arbeid myndighetene ønsker at institusjonene skal innrapportere. 
 
Merk: CRIStin har hverken myndighet eller mandat til å bestemme hva som skal være 
rapporterbart eller ei. Ønsker om endringer må meldes Publiseringsutvalget i UHR. 
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Rapporteringsinstruksen er lang og i et departementalsk språk  som kan være 
vanskelig å forstå. Vi presenterer de viktigste punktene her.  
Dette betyr ikke at dere nå slipper å lese Rapporteringsinstruksen! Som superbrukere 
plikter dere å sette dere inn i hele instruksen. 
 
Essensen av Rapporteringsinstruksen kan oppsummeres med Hva – Hvem – Når? 
 
Hva kan rapporteres? 
 
Hvem kan rapportere det inn? 
 
Når kan det rapporteres inn? 
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Dette er den definisjonen av vitenskapelig publisering som myndighetene har lagt til 
grunn for NVI-rapporteringen. 
Alle fire punkter må være oppfylt for at et arbeid skal kunne regnes som 
vitenskapelig, iht Rapporteringsinstruksen! 
 
Punkt 1, om «ny innsikt», innebærer at revisjoner ikke kan kunne innrapporteres. 
Unntaket er dersom revisjonen er så omfattende at den i praksis er et nytt arbeid. 
Dette blir et spørsmål om skjønnsmessig vurdering. Om en post er registrert to 
ganger i CRIStin, en såkalt dublett, er det kun den ene av postene som kan 
godkjennes for rapportering. Dubletten må enten slettes eller ikke-godkjennes. 
 
Punkt 3 innebærer at publikasjoner som kun er utgitt på cd eller minnepenn og bare 
utdelt til deltakere ved en konferanse, ikke er rapporterbar. 
 
Punkt 4 innebærer at ikke alle arbeider i et tidsskrift på nivå er rapporterbart. Kun de 
arbeider som er markert som artikkel, oversiktsartikkel, original research eller aktivt 
merket som peer reviewed/fagfellevurdert kan rapporteres inn. Bokanmeldelser, 
kronikker, leserbrev osv er IKKE rapporterbare, selv om tidsskiftet skulle være på nivå 
2. På samme måte er ikke bøker som er knyttet til en serie som ikke er på nivå 
rapporterbar, selv om forlaget som eier serien er på nivå.  

10 



For å fortsette med punkt 4 – her er en oversikt over hva som kan rapporteres i de 
ulike kategoriene: 

 

Merk: Det nasjonale publiseringsutvalget i UHR fatter prinsipielle vedtak om tellende 
kategorier og publikasjonsformer. 

 

«Institusjonen har ansvar for at den rapporterte publikasjonens innhold og utforming 
er vitenskapelig i henhold til forskersamfunnets krav til god forskning i vedkommende 
fag.»  

Involvere forskningsledelse ved institusjonen ved tvil om bokkategori o.a. tvilstilfeller. 
Lokale publiseringsut 
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Kun den eller de institusjonene som krediteres av en forfatter på publikasjonen, kan 
rapportere den inn. En institusjon skal kun oppgis som adresse i en publikasjon 
dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til, eller grunnlag for, en 
forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. 
 
Institusjonstilhørigheten som forfatter oppgir i publikasjonen, kalles kreditering. En 
forfatter må også ha en dokumentert tilknytning til institusjonen de krediterer.  
 
Det hender i blant at forlaget oppgir feil adresse på publikasjonen, eller har en praksis 
om å ikke føre opp forfattertilhørigheter i publikasjonene. Om forfatter/institusjon 
kan dokumentere at det innsendte manuset inneholdt korrekt stedstilknytning, 
godtas dette som dokumentasjon for registrering i CRIStin og innrapportering. 
 
Vær oppmerksom på at for å få rapportert inn en publikasjon, må alle som krediterer 
din institusjon være registrert i CRIStin med fødselsnummer – det vi kaller å være 
«identifisert». 
 
Om det er eksterne personer som krediterer dere, og som ikke skal ha et norsk D-
nummer eller fødselsnummer, kan dere opprette alternativ ID. Dette er nytt av året – 
implementert for å imøtekomme nytt lovverk. Fom 1.1.2015 har institusjonene vært 
pålagt å legge til rette for å registrere annen type ID i sine personalsystemer. Vi har da 
lagt til rette for dette. 
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For at en forsker skal kunne logge seg på systemet, må de har en aktiv tilknytning til 
en CRIStin-institusjon. At tilknytningen er aktiv, betyr at startdato for tilknytningen er 
tidligere enn dagens dato og at sluttdato ikke er passert. 
 
Igjen: vi viser til Rapporteringsguiden for mer informasjon og beskrivelse av hva dere 
må gjøre for å registrere personer og tilknytningen og rette i eventuell 
feilinformasjon. Der ligger det også beskrivelse på hvordan dere oppretter hurtiglister, 
når en forfatter har flere stedstilknytninger. CRIStin-systemet legger bare til én 
adresse når man registrerer en person, og de andre tilknytningene må legges til 
manuelt. For å forenkle denne prosessen kan forskerne opprette «hurtigprofiler» for 
hver tilknytning, slik at registreringen blir enklere. 
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Vi får en del henvendelser fra superbrukere som går på hvilken institusjon som skal få 
«eie» en post i CRIStin. Noe av denne misforståelsen kommer av uklarheter i 
Rapporteringsinstruksen.  
 
I CRIStin bruker vi betegnelsen tilknytning på enhver kobling mellom en person og en 
institusjon. Denne tilknytningen kan være i form av en fast tilsettelse, eller det kan 
være kortvarige kontrakter i en eller annen form. En person kan få finansiering av en 
institusjon de ikke er fast tilsatt ved for å skrive en publikasjon. Vedkommende har da 
ikke en fast tilsettelse ved institusjonen, men institusjonen skal krediteres på 
publikasjonen.  
 
Når man registrerer et resultat i CRIStin er det den institusjonen forfatter oppgir som 
sin tilknytning i selve arbeidet som skal «eie» resultatet i CRIStin, ikke hvor 
vedkommende er fast tilsatt. 

13 



En publikasjon kan bare innrapporteres dersom den er påført samme årstall som det 
året rapporteringen gjelder for. Dvs. at bare publikasjoner som har påført utgivelsesår 
2015 kan rapporteres inn ifm 2015-rapporteringen. 
 
Fra og med 2011 har man kunnet rapportere inn publikasjoner så snart de ble 
publisert på nett, såkalt publish ahead of print eller «online first». Har man rapportert 
inn en publikasjon som online first, er det viktig å påse at man ikke rapporterer inn 
den trykte versjonen også, når den kommer ut.  
 
Om man ikke har fått rapportert inn en trykt publikasjon fordi man ikke hadde tilgang 
til den, kan man rapportere den inn om den senere blir utgitt på nett, såkalt online 
last. 
 
Noen tidsskrifter utgir sitt siste nummer for året langt inn i det nye året. Disse 
tidsskriftene er ofte datert med året utgivelsen «tilhører», med den konsekvens at 
forfatterne ikke får rapportert inn publikasjonene. De kan ikke rapporteres for det 
året tidsskriftet «hører hjemme», siden det ikke er publisert ennå, og ikke for det året 
det faktisk ble publisert, fordi det er påført et tidligere årstall enn rapporteringsåret. 
Unntaket er dersom det kommer tydelig frem av tidsskriftet eller tidsskriftets 
nettsider når det faktisk ble publisert eller offentliggjort. 
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Årets instruks har noen presiseringer fra fjorårets. 

 

Bøker som har mottatt støtte fra 
Lærebokutvalget skal normalt ikke 
rapporteres. Unntak skal begrunnes. 
 
Fagfellevurdering er nå definert i 
instruksen. Gjelder i hovedsak ved 
vurdering av publiseringskanaler kan 
godkjennes til nivå. 
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Presisering av at institusjonene er 
ansvarlige for at det som 
rapporteres oppfyller kriteriene i 
henhold til god forskning i 
vedkommende fag. Viktig å involvere 
forskningsledelse, opprette 
publiseringsutvalg ved 
institusjonene. 
 
Myndighetene innfører en justert 
beregning av publiseringspoeng 
utfra det samme datagrunnlaget i 
CRIStin 
Multiplisere med en brøk som tilsvarer summen av institusjonens forfatterandeler 
dividert på totalt antall forfatterandeler i publikasjonen.  

Forfatterandel  er enhver unik 
kombinasjon av forfatter og 
institusjon i publikasjonen. 
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CRIStin er basert på dugnadsarbeid. Når dere registrerer et resultat, skal dere 
registrere ALL essensiell informasjon, ikke bare den som angår deres institusjon. Jo 
mer komplett og korrekt dere registrerer resultatene, jo bedre statistikker og 
rapportere vil dere kunne hente ut fra systemet senere. CRIStin jobber også for at 
man skal kunne gjenbruke informasjonen i andre systemer – da er det viktig at det 
som er registrert er korrekt og av god kvalitet. 
 
Dere skal registrere ALLE forfattere på publikasjonen, ikke bare deres egne. I CRIStin 
opererer vi med en grense på 50 forfattere. Er det flere, holder det å registrere de 6 
første, alle forfattere tilknyttet CRIStin-institusjoner, og så fylle på med utenlandske 
personer inntil man når 50. 
 
Husk å registrere alle institusjoner som krediteres av CRIStin-personer og andre 
norske forskere. Helse- og instituttsektor får ekstra uttelling for samarbeid, og vil 
miste denne om registreringen er mangelfull. Helsesektor får også ekstra uttelling for 
utenlandsk samarbeid. For utenlandske forfattere bør man som minimum registrere 
landet de er tilknyttet.  
 
Det er KUN institusjoner som krediteres som kan registreres. Hvor forfatter er tilsatt 
er i utgangspunktet irrelevant. 
 
En publikasjon skal registreres på det ISSN eller ISBN som oppgis i publikasjonen. Om  
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dette er en elektronisk utgave som ikke er på nivå, mens den trykte utgaven av bladet 
er det – meld fra til NSD og CRIStin slik at vi får rettet det opp, fremfor at dere 
registrerer resultatet på «feil» tidsskrift. 
 
Om en publikasjon med ISBN også har et ISSN – dvs. utgitt på en serie – SKAL ISSN 
registreres i CRIStin, selv om forlaget som eier serien er på nivå, men serien ikke er 
det. Dere «mister» ikke poengene ved å registrere en publikasjon på en ikke-tellende 
serie – dere har ikke krav på poengene i utgangspunktet. Om serien bør være 
tellende, må den meldes inn til NSD for vurdering. 

16 



Forfatteradressen (kreditering) er grunnlag for hvilke institusjoner som får uttelling 
for arbeidet.  
Ved publisering må forfatterne gjøre en vurdering av hvilke institusjoner de skal 
kreditere. 
 
Følgende prinsipper gjelder for kreditering/forfatteradressering ved publisering: 
1. En institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et 

nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til 
det publiserte arbeidet. 

2. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoners adresser dersom disse i 
hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1. 

3. Et tilsettingsforhold eller et veiledningskrav kan regnes som grunnlag for 
kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd. 

 
Vi sender ut lister over publikasjoner i tellende kategorier som er registrert på utgiver, 
for å sikre mot feilregistrering der utgiver står og forlag burde stått. 
 
Kategorisering av arbeider fører noen ganger til uenighet og potensielle tvister. Særlig 
komplisert for bokpublisering er det å skille mellom lærebok, fagbok, vitenskapelig 
antologi. Et råd er å se på hvem som er oppgitt som målgruppe, om boken er 
fagfellevurdert, om den presenterer ny innsikt – altså om den oppfyller alle kriteriene 
for vitenskapelig publisering. 
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Vi har noen tilfeller av publikasjoner som har vært rapportert inn som online first, 
registreres på nytt når den kommer i trykket versjon. Dette gjør da at man risikerer å 
feilaktig rapportere inn samme publikasjon to ganger. Vi rydder bort slike dubletter 
gjennom hele året, og vi sender også ut lister til institusjonene for gjennomgang, slik 
at man får rettet opp. 
 
Hvis boken har ISSN er dette grunnlaget for rapportering, og må meldes inn som 
kanal. 
 
Vi har noen utfordringer knyttet til import av dubletter, da vi får konferanse-papers 
kategorisert som artikler, mens de i CRIStin registreres som kapitler i antologi. Vi 
kjører dublettsjekker på dette og rydder bort de vi finner, og vi sender ut lister til 
institusjonene for gjennomgang. Poenguttellingen for en artikkel og et kapittel er det 
samme. 
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Frist for å melde inn nye kanaler for vurdering er 30. november, det året 
rapporteringen gjelder for. Merk at denne fristen har blitt flyttet frem 1 mnd.  
 
Sampublisering = publikasjoner der flere institusjoner deltar i publikasjonen. Fristen 
er innført for å sikre at man identifiserer potensielle tvister tidlig nok til at 
institusjonene kan melde dem inn før fristen 1. mars. Tvister må være dokumenterte, 
og innmeldte tvister må være forankret hos institusjonens ledelse. Saksframlegg der 
institusjonens syn kommer tydelig fram med begrunnelser.  
 
Rapporteringsdato i år er 1. april, kl. 15.00.  
 
Tidligere har UH lastet opp filen til DBH. Nå skal dere sende inn rapportfilen via 
CRIStin – i år ber vi alle institusjoner om å sende en epost til CRIStin-support på 
rapporteringsdagen, når dere har kontrollert og godkjent alle publikasjonene og legge 
ved kontrolldatafilen 
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En tvist oppstår når to eller flere institusjoner som eier samme post i CRIStin har 
trykket forskjellig på kontrollert – godkjent og kontrollert – ikke-godkjent-knappene i 
systemet.  
 
Uenighet om en publikasjon kan komme av : 
• Uenighet om kategori (tellende NVI-kategori vs ikke tellende kategori) 
• Forfatteradresser – noen bokforlag har kreative måter å liste institusjonstilknytning 

på, eller ikke i det hele tatt 
• Rapporteringsår 
 
Når de sampubliserende institusjonene er uenige om et arbeid skal rapporteres inn 
eller ei, er det viktig at superbrukerne snakker sammen og forsøker å komme til 
enighet seg imellom.  
 
Sanne vs. «false tvister» 

Noen bruker ikke-godkjent for å «sette saker på vent» – dette oppfatter 
systemet som en tvist 
Vi bruker mye tid på å undersøke om tvister faktisk er tvister – trykk derfor 
kun på ikke-godkjent om du mener posten ikke kan rapporteres! 
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Om institusjonene ikke klarer å bli 
enige seg imellom, kan man formelt 
melde inn saken til Tvisteutvalget. 
Tvisteutvalget består av 
representanter fra de tre sektorene. 
 
Saken skal meldes av institusjonens superbruker og må være forankret hos ledelsen 
ved institusjonen. Dere finner mer informasjon på våre nettsider om hva som kreves 
av dokumentasjon for at saken skal kunne regnes som formelt innmeldt 
Tvisteutvalget.  
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Vi har opprettet en egen e-postliste for innmelding av Tvistesaker. Påse at alle 
involverte mottar kopi av saksfremlegget. E-poster uten dokumentasjon blir ikke 
inkludert i sakslisten til Tvisteutvalget. 
 
Tvisteutvalgets avgjørelser kan ikke påklages. Det er derfor viktig at de berørte parter 
sørger for å levere god dokumentasjon som belyser alle sider i tvisten.  
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Et av de forhold som ofte medfører tvister, er hvis forfatter har endre tilsettelsessted i 
løpet av arbeidet med publikasjonen. Bøker er også generelt en utfordring, da 
forlagene ikke alltid er så tydelige når de oppgir institusjonstilknytning. 
 
Spørsmålene som reises da er bl.a.: 
• Når ble arbeidet som ligger til grunn for publikasjonen gjort (ferdig)?  
• Når er manus blitt innsendt, revidert, akseptert?  
• Kan oppføringen av nåværende arbeidssted regnes som en corresponding address, 

eller er det en reell kreditering? 
 
Det kan også være vanskelig å skille mellom lærebøker og fagbøker og vitenskapelige 
bøker. Som hovedregel kan man lese det ut av hvilken målgruppe som oppgis av 
forlaget. Er boken rettet mot studenter, er det rimelig å anta at det er en lærebok. 
Lærebøker er gjerne initiert av forlaget. Vitenskapelige arbeider er gjerne forsker-
initierte og har gjerne andre forskere som målgruppe. 
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For å kunne kontrollere en post, må dere søke den opp i søkefeltet for NVI-
publikasjoner. Det «vanlige» søket vil ikke gi dere den muligheten. Dere må være 
innlogget og ha rollen SB eller VA for å få opp søkefeltene. 
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Følgende skal sjekkes før dere kan godkjenne en post. Dere finner en mer detaljert 
sjekkliste på nettsidene våre, under Superbrukeropplæring > Superbrukerveiledninger 
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Når alt er sjekket, og informasjonen som er registrert i CRIStin stemmer overens med 
informasjonen på publikasjonen, kan dere trykke på én av to knapper: 
 
Godkjent – innebærer at dere signerer på at publikasjonen oppfyller kravene til å 
rapporteres inn, og at registreringen av informasjonen i CRIStin er korrekt ift 
informasjonen på publikasjonen. 
 
Ikke-godkjent – denne knappen brukes dersom dere mener at publikasjonen ikke 
oppfyller kravene til å rapporteres. Denne skal ikke brukes dersom posten er 
feilregistrert – da skal dere rette opp den gale informasjonen. Unntaket er dersom det 
finnes dubletter av publikasjonen. Da skal kun én post godkjennes for rapportering, 
og dublettene ikke-godkjennes. Husk å legge inn en kommentar om hvorfor dere 
velger å ikke-godkjenne publikasjonen! 
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Om en post ikke er korrekt utfylt og dere godkjenner den for rapportering, vil 
godkjenningen oppheves dersom noen retter opp feilene på posten. Dvs. om dere 
ikke registrerer en post korrekt, kan dere risikere å måtte kontrollere den samme 
posten gjentatte ganger. 
 
Husk at alle forfattere som krediterer en CRIStin-institusjon må være identifisert med 
fødselsnummer for at publikasjonen skal kunne innrapporteres. Om en institusjon 
endrer fra ukjent personoppføring til en identifisert person på posten, vil din 
godkjenning oppheves. 
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Noen typer endringer kan gjøres uten at man opphever godkjenningen. Dette 
innebærer endringer som ikke vil påvirke poengutregningen. 
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Demonstrasjon av filen 
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På rapporteringsdagen må dere sjekke at alle poster har enten J eller N i kolonne AN i 
filen NVI-kontrolldata. Husk å generere rapporten før dere åpner filen! 
 
? Betyr at ikke alle sampubliserende institusjoner har kontrollert posten – ta da 
kontakt med superbruker på den institusjonen og be dem kontrollere posten. 
 
T betyr at saken står som Tvist. En tvist vil ikke bli innrapportert. Om dette er en ny 
tvist – ta kontakt med superbruker på den «uenige institusjonen» for å få løst saken 
før rapportering. 
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Når alle poster er enten godkjent eller ikke-godkjent, kan filen leveres. 
 
Alle institusjoner skal sende NVI-kontrolldatafilen til support@cristin.no 
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