
Rapporteringsworkshop 12.01.2018 



Program for dagen 

• Introduksjon av Cristin-sekretariatet og ny organisasjon 

• Forventningsavklaring 

• Rapporteringsinstruksen 2017 

• Kontroll av NVI-publikasjoner 

• Tvister 

• NVI-kontrolldatafilen 

• Rapporteringsdagen 

• Nytt i Cristin 

 

• Workshop – dere jobber med kontroll og godkjenning 



Sekretariatet 

• Marit Henningsen – fagleder 

• Hanne Hole Young – brukerstøtte, nettsideredaktør 

• Espen Sandøe Karlsen – brukerstøtte, sted- og persondata 

• Mona Hide Klausen – superbrukeropplæring, kommunikasjon 

• Jon Nornes – brukerstøtte, autoritetsdata, orcid 

• Gordana Ilic Holen – brukerstøtte, spesifikasjon 

• Sverre B. Johnsen – statistikk, analyser, verdensdata 

• Tanja Høvin – sted og persondata, Tableau 

• Tor Øyvind Fosse – import, brukerstøtte 

• Øyvind Hauge – import, brukerstøtte 

 

• Kontakt: 

• support@cristin.no 

• 22 85 04 44 

mailto:support@cristin.no


CERES + Bibsys + Uninett 

• CERES fusjonerte med Uninett og Bibsys 1.1.2018 og heter foreløpig 
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (TO). 

 

• Består bl.a. av: 

• Seksjon for forskningstjenester (Tidligere CRIStin-organisasjonen) 

• Samordna opptak (SO) 

• Felles studentsystem (FS) 

• Seksjon for utvikling 

• Bibsys 

• Uninett 

 

• Cristin er nå bare navnet til det nasjonale 
forskningsinformasjonssystemet 



Et utvalg av våre systemer og 
tjenester 
• Cristin – Current research information system in Norway 

• OpenAccess 

• Konsortieforhandlinger (Edvarda) 

• FS – Felles studentsystem 

• NVB – Nasjonal vitnemålsdatabase 

• Vitnemålsportalen 

• Søknadsweb 

• Studentweb 

• Brage 

• Alma 

• Oria 

• Forsknings- og undervisningstjenester 



Forventninger 



Vi forventer at du 

 

• Leser informasjonen på www.cristin.no 

 

• Informerer forskerne om at du er 1. linjesupport 

 

• Tar i bruk ressursene på cristin.no for å løse egne saker 

 

• Setter deg inn i rutiner, ansvar og frister 

 

• Ikke sender fødselsnummer til en person på e-post! 

 

 



Ifm NVI-rapportering forventer vi 
at du 

 

• Setter deg inn i viktig informasjon på cristin.no 

• Rapporteringsinstruksen 

• NVI-veiledninger 

• Andre veiledninger 

 

• Overholder fristene! 

 

• Forstår hva som kan rapporteres inn 

• Registrerer manglende NVI-publikasjoner 

• Kan generere NVI-rapporten 

• Følger sjekklisten «Kontroll av poster for rapportering» 



Forventninger til CRIStin-sekretariatet 

 

•  Ja 

• Tilrettelegging og veiledninger 

• Svar på henvendelser 

• Hjelp til å løse saker dere ikke har tilgang til å løse 

 

 

•  Nei 

• Svar med en gang 

• Svar utenom arbeidstid 

• At vi løser saker dere kan løse selv 

• At alle publikasjoner importeres 



Rapporteringsinstruksen 
2017 



Rapporteringsinstruksen 

• Regler og retningslinjer som styrer rapporteringen 

 

• Fastsettes årlig 

 

• Felles for alle tre sektorer 

 

• Definerer hva som skal rapporteres 

 

• Målsetning: sikre høy kvalitet på rapporterte data og enhetlig 
praksis ved institusjonene 



Hovedinnhold 

• Hva? 

• Institusjonene skal bare rapportere de publikasjonene som 
oppfyller kriteriene i definisjonen «vitenskapelig publisering» 

 

• Hvem? 

• Det er kun de institusjonene som krediteres på 
originalpublikasjonen som kan rapportere den inn 

 

• Når? 

• En publikasjon kan kun gi uttelling én gang, og må være påført 
publiseringsår det året rapporteringen gjelder for 



Hva kan rapporteres? 

For å regnes som vitenskapelig publisering må arbeidet 

 

1. Presentere ny innsikt 

 

2. Være i en form som gjør den etterprøvbar eller anvendelig i ny 
forskning 

 

3. Ha et språk og en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de 
fleste forskere som kan ha interesse av den 

 

4. Være publisert i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, 
nettsted) med rutiner for «fagfellevurdering» (peer review) 

 



Hva kan rapporteres? (forts) 
 

• Vitenskapelige tidsskrifter eller serier:   

• Originalartikler eller vitenskapelige oversiktsartikler 

 

• Fag- og profesjonstidsskrifter:  

• Artikler i tidsskriftets vitenskapelige seksjon (eller eksplisitt 
fagfellevurderte)  

 

• Vitenskapelige antologier:  

• Hver(t) artikkel/kapittel som rapporteres må innfri kravene til 
vitenskapelig innhold 

 

• Vitenskapelige monografier:  

• Kravene om vitenskapelig innhold gjelder for boken som helhet 

 



Hva kan rapporteres? (forts) 

 

• Særtilfeller 

 

• Kategorisering av bøker er komplisert  

• Lærebok/Fagbok vs Vitenskapelig antologi/monografi 

 

• Enkelte revisjoner innen rettsvitenskap 

 

• Helt nye antologiartikler publisert i en nyutgivelse 



Hvem kan rapportere? – Kreditering 

 
• Kreditering = Forfatteradresse på en publikasjon 

 

• Kreditering = Rapportering 

• Bare krediterte institusjoner kan få uttelling for en publikasjon 

 

• Dokumentert tilhørighet mellom forfatter og institusjon 



Tilhørighet, ansettelse og kreditering 

• Ansettelse ≠ kreditering 

• Tilhørighet => kreditering vs. Tilhørighet => kreditering 

 

• Tilknytning = kobling person + institusjon i Cristin 



Når kan publikasjonen rapporteres? 

 

• Påført publiseringsår = rapporteringsår! 

 

• Online first/ published ahead of print 

• Påført årstall publisert på nett + DOI-lenke 

 

• Trykt publikasjon 

• Påført årstall = rapporteringsår, og ikke tidligere innrapportert 

 

• Online last 

• Påført årstall publisert på nett = rapporteringsår, og ikke tidligere 
innrapportert 



• 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" 

 

 

Presiseringer i årets instruks 
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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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Krav til registrering i Cristin 

 

• Registrering i CRIStin = informasjonen på publikasjonen 

 

1. Alle forfattere – ikke bare ens egne 

2. Alle krediterte institusjoner / land – ikke bare egen institusjon 

3. BARE krediterte institusjoner – tilsettelse er irrelevant 

4. Korrekt publikasjonskanal – ISSN/ISBN er et krav 

5. Om bok / konferanseserie er utgitt i en ISSN-serie SKAL denne 
registreres! 



Hvilke feil blir ofte gjort? 

• Kreditering vs ansettelse 

 

• Utgiver i stedet for Forlag 

 

• Feil kategori på bøker (kan bli en tvist) 

 

• Dubletter mellom online og trykt versjon 

 

• ISBN-tittel som er del av en ISSN-serie – ISSN-serie avgjør uttelling! 

 

• Import: bokkapitler knyttet til ISSN kategoriseres som artikkel – gir 
dubletter 



NVI-frister 

 

• Kanalregisteret – innen 30. november 

 

• Sampublisering – 21. februar 

 

• Tvister – meldes innen 1. mars. Husk dokumentasjon! 

 

• RAPPORTERING – 05.04. kl. 12:00 



Kontrollere og godkjenne 
publikasjoner 



Søke opp poster til kontroll 

• Du må være pålogget superbruker (SB eller VA-rettighet) 

• Forskningsresultater/NVI > Søk i resultater 

 

 



Søkefiltre 

• Sampubl. ikke kontrollert av [din institusjon] 

• publikasjoner du må kontrollere 

 

• Sampubl. ikke kontrollert av andre 

• Publikasjoner du har kontrollert, men sampubliserende 
institusjoner ikke har kontrollert 

 

• Godkjente 

• Ikke-godkjente 

• Alle 



Dette skal kontrolleres 

1. Antall forfattere 

2. Rekkefølge på forfatterne 

3. Krediteringer / forfatteradresser 

4. Tittel 

5. Kanal (tidsskrift/forlag/serie) 

6. ISSN/ISBN 

7. Årstall – online eller trykt versjon 

8. Volum, sidetall, heftenummer (trykte artikler) 

9. DOI (krav for online-artikler) 



Godkjent vs. Ikke-godkjent 

• Godkjent = Publikasjon er rapporterbar og korrekt registrert 

• Merk: Dette kan bli gjenstand for revisjon 

 

• Ikke-godkjent = publikasjonen er ikke rapporterbar 
• Ikke vitenskapelig ihht krav i Rapporteringsinstruksen 

• Dublett 

• Revisjon 

• Registrert i flere språkversjoner 

 

• Husk å legge til kommentar for hvorfor posten ikke-godkjennes! 

 

• Ikke bruk ikke-godkjent-knappen til å «sette saker på vent»! 



Oppheve kontrollen 

• Endringer i informasjon som endrer på poengutregning 

• Antall forfattere (slette / legge til) 

• Fra ukjent til identifisert forfatter 

• Antall institusjoner som krediteres (slette / legge til) 

• Hvilke(n) institusjon(er) som blir kreditert 

• Tidsskrift 

• Publiseringsårstall 



Oppheve kontroll (forts) 

• Endringer som ikke opphever kontrollstempel: 

• Navn på forfatter (vha N til høyre for navnet) 

• Adressering innad i institusjonen (flytte / slette / legge til) 

• Endre:  

• tittel 

• sammendrag 

• lenker 

• språk 

• forfatterrekkefølge 

• volum 

• hefte 

• sidetall 

 



Importstatus 

• Pdd er det ca 1100 poster igjen i import. Alle 
sampublikasjoner skal være tatt av det vi har fått hittil. 

 

• Institusjonene er selv ansvarlige for å sørge for at alle 
rapporterbare publikasjoner er registrert i Cristin. 

 

• Publikasjoner som ikke blir importert må registreres manuelt. 



Tvister 



Hva er en tvist? 

 

• Rapportere publikasjon => alle «medeiere» må være enige 

• Uenighet = Tvist 

• Ved potensielle tvister: Snakk med hverandre! 

 

 

• Sanne vs. «false tvister» 

• Sann tvist = reell uenighet mellom institusjonene 

• «Falsk tvist» = f.eks. bruke ikke-godkjent knappen for å «sette 
saker på vent» 

 

 



 

 

  

 

 

 

Tvister mellom institusjonene 
 

• Tvister kan meldes til Tvisteutvalget – innen 1. mars! 

 

• Saken må 

• aktivt meldes inn 

• være forankret hos institusjonenes ledelse 

• dokumenteres faglig, innen fristen 

 

• Formelt saksfremlegg skal bestå av: 

• Postnummer/Resultat-ID på publikasjonen det gjelder 

• Fremlegg av uoverensstemmelse 

• Kopi av relevant underlagsmateriale (for eksempel artikkel, relevante 
kolofonsider, relevante kapitler, relevant omtale på utgivers nettsider) 

 



Søke opp tvister 

 

• Oversikt over Tvister 

• Rapporter > Institusjon > (Forskningsresultater – NVI-
rapportering) > Tvist > Hent resultater (2016) 

 

 



Hvordan melde inn en tvist til 
Tvisteutvalget? 

 

 

• Send saksframlegg på e-post til nvi-tvistesak@cristin.no 

 

• Kopi til alle involverte institusjoner 

 

• Møtedato i begynnelsen av mars 

 

• Avgjørelser er endelige og kan ikke påklages 

mailto:nvi-tvistesak@cristin.no
mailto:nvi-tvistesak@cristin.no
mailto:nvi-tvistesak@cristin.no


Erfaringer 

• Godt dokumenterte og godt faglig begrunnete saker gir 
tvisteutvalget godt grunnlag for en korrekt beslutning 

 

• Ofte uenighet når forsker bytter arbeidssted ila 
publiseringsprosessen 

 

• Bøker er utfordrende 

• Uklar adressering i forordet 

• Kategorisering: lærebok, fagbok, vitenskapelig 
antologi/monografi … 

• Forlagets salgsmetoder vs nasjonale rapporteringskrav 

• Man kan ikke dømme boken fra omslaget – «Det indre» teller 

 



NVI-kontrolldatafilen 



Rapporteringsdagen 



Sjekk at alt er kontrollert! 

• Rapporter > Institusjon > NVI-rapportering 

 

• Husk å generere rapporten! 

 

• Sjekk at alle postene i kolonne «AN > Rapportstatus» har 
enten J eller N. 

• ? = Minst én av eierinstitusjonene har ikke kontrollert posten. 

• T = Tvist. Posten vil ikke bli innrapporter. 



Rapporteringsdagen 

• 5. april kl. 12:00 
 

• NVI-kontrolldatafilen skal sendes til support@cristin.no. 

 

 

• Borte på rapporteringsdagen? Du kan gi Cristin fullmakt til å 
kontrollere på dine vegne. 

 

• Fullmakt må gis per epost til support@cristin.no  

mailto:support@cristin.no
mailto:support@cristin.no


Nytt i Cristin 



Endringer i dagens Cristin 

• NPI Fagfelt på bøker / bokkapitler er nå obligatorisk 

 

• Fjernet importfunksjon for andre enn Cristin 

 

• Lagt til årstall i visning av bok ved registrering av kapittel 

 

• ISSN serier som ikke er godkjent arver forlagets nivå 

• Bør likevel meldes inn 

 

• Presiseringer i kapittel 1 og 2 i Rapporteringsinstruksen 

 

 

 

 



Nytt fra Cristin 

• CERES + Bibsys + Uninett =  

• Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (enn så lenge) 

 

• Nye nettsider! 

 

• Første del av det nye Cristin er lansert 

• Eksisterer parallelt med dagens system 

• NVI-rapportering går som før 

 

• Ny ansatt: Gordana Ilic Holen 

 

 




