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Hvem er vi? 
CRIStin er delt inn i et sekretariat, som arbeider med det nasjonale 
forskningssystemet, og et nylig sammenslått åpen tilgang (Open 
Access)/konsortieteam: 
 
Open Access-teamet:  
openaccess-team@cristin.no  
• Nina Karlstrøm (leder for det sammenslåtte teamet) 
• Lars Wenaas  
• Jens Harald Aasheim 

 
Konsortieteamet: 
konsortieteamet@cristin.no  
• Nils Andenæs 
• Janicke Furberg 
• Ivar Ternsell Torgersen (fagleder) 
• Solveig Wikstrøm 
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Hva er et konsortium? 

 
• CRIStin-konsortiene er samarbeid om å kjøpe inn e-ressurser til fortrinnsvis 

forskere og studenter i Norge.  
• CRIStin er ikke i seg selv et konsortium men administrerer flere ulike 

konsortium på vegne av alle deltagere. Det er altså avtalene som er organisert 
i konsortium. 

• Vi er ingen kommersiell aktør (ikke en tjenesteleverandør) og er finansiert av 
Kunnskapsdepartementet. 

• Vi markedsfører ikke ressursene – det er det de enkelte leverandørene som 
gjør. 

• Kan ses på som mellomledd mellom bibliotekene og leverandørene. 
• Rundt 200 deltagerinstitusjoner som kan delta i rundt 39 avtaler. 
• I 2016 bestilte CRIStin elektroniske ressurser på vegne av institusjonene for 

rundt 225 000 000 NOK. 



Hva er en konsortieavtale? 

En konsortieavtale i vår 
sammenheng innebærer at 
CRIStin på vegne av en gruppe 
deltakerinstitusjoner 
fra offentlig sektor forhandler 
fram lisensavtaler med ulike 
leverandører. Avtalene gjelder 
tilgang til elektroniske 
ressurser som eksempelvis e-
tidsskrifter, referansedatabaser, 
ordbøker og leksika.  

Danser med ulver gir en oversikt over arbeidet 
med konsortieavtaler i norsk og internasjonal 
sammenheng. Tilgjengelig på nettet. 



Hvorfor konsortieavtale? 
CRIStin administrerer og forhandler avtalene: 
• Vi skal oppnå bedre betingelser ved at konsortieadministratoren 

(altså CRIStin) forhandler på vegne av deltagerne.   
• Forhandler på pris og prisøkning, men også på lisensvilkår som 

elektronisk fjernlån, utskrifter, kanselleringsvillkår, tilgang etter 
oppsigelse osv. 

• Sørger for informasjon og veiledning til deltagerne. Dette er 
toveis: deltagerne er hjertelig velkomne til innspill om avtalene 
– det er dere som bruker ressursene! 

• Administrerer innmelding i avtalene, fakturerer deltagerne. 
• Administrerer prisforespørsler. 
• Mellomledd som kontakter utgiverne for spørsmål og 

kommentarer. 



Rutiner 
• Januar: Faktura fra forlag 
• Februar: Kontroll av 

fakturagrunnlag 
• Mars: Faktura sendes ut 
• Høst: Forhandlinger, innhenting av 

priser, behandling av 
prisforespørsler. Informasjon om 
avtalene ut til deltagerne. 

• Oktober: Kansellering, «Drop out» 
fra flerårige avtaler må meldes 
innen 1. oktober fra deltaker til 
leverandør på e-post, med cc til 
konsortieteamet@cristin.no  

• September-desember: Påmelding 
(via nettskjema) til avtalene for 
påfølgende år. Kansellering av en 
pågående avtale er mulig om 
leverandøren er informert innen 1. 
oktober (jf. ovenfor). 
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Hva finnes på hjemmesidene? 

Eksterne sider 
http://www.cristin.no/konsortieavtaler 

• Generell informasjon: 
Rutiner, nyheter, 
veiledninger. 
Konsortieskole. 

• Informasjon om hver 
enkelt avtale. 

• Innlogging til hver 
institusjons interne side 
herfra. 
 

 

Interne sider 
https://www.cristin.no/konsortieavtaler/deltaker
e/deltagersider/index.html  

• Institusjonens lukkede 
side med oversikt over 
avtaler, priser, lisenser og 
annen ikke offentlig 
informasjon. 

• Sidene krever innlogging. 
Kontakt konsortieteamet 
for tilgang. 
 

http://www.cristin.no/konsortieavtaler
https://www.cristin.no/konsortieavtaler/deltakere/deltagersider/index.html
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Forside – ekstern side  
http://www.cristin.no/konsortieavtaler/  
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Forside – intern side 
https://www.cristin.no/konsortieavtaler/deltakere/deltagersider/index.html  
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Hvilke avtaler kan man delta i gjennom 
CRIStin? 

Rundt 30 avtaler som alle er elektroniske 
forskningsressurser: 
• elektroniske tidsskrifter: Science Direct, Wiley, Taylor 

& Francis, Sage m.fl. 
• elektroniske databaser med artikler, rapporter og 

bøker av ulike slag: World Bank, Economist Intelligence 
Unit og Cambridge Scientific Abstracts 

• ordboktjenester: Ordnett og iFinger 
• elektroniske oppslagsverk: Britannica 
• mediearkivet Atekst 
• referanse- og siteringsdatabaser, som kan lenke 

videre til fulltekstartikler: Web of Science og Scopus 
 



Informasjon om hver enkelt avtale på de eksterne sidene: 



Prismodell for tidsskriftpakker:  
Big Deal 

• I 2016 bestilte CRIStin 
forskningsressurser for 225 000 000 
NOK. Over 80 % var til såkalte Big Deals.  

• Vanligste prismodell for 
tidsskriftpakker. 

• Institusjonen får tilgang til (vanligvis) 
alle titler utgitt av en utgiver.  

• Prissettingen går gjerne ut på at 
institusjonen fortsetter å betale avgiften 
for enkeltabonnementene som den 
hadde fra før hos denne utgiveren (core 
subscriptions), pluss en tilleggsavgift for 
å få tilgang til hele pakken (access fee). 

• Prisstigning for hele pakken er avtalt på 
forhånd og regulert i konsortieavtalen, 
som som oftest er flerårig. 
 



Big Deal:  
enkeltabonnementer/historiske abonnementer 

(Core subscriptions /Core Holdings) 
 

• En institusjon som melder seg inn i en konsortieavtale 
abonnerer gjerne på et utvalg med enkelttitler fra før 
hos den respektive utgiveren: core subscriptions. For å få 
tilgang til pakkene som inngår i en konsortieavtale (Big 
Deal), setter utgiver ofte krav til institusjonen om at 
disse enkeltabonnementene må beholdes. 

• Avgiften for deltagelse i konsortieavtalen deler seg da i 
to: 
– avgift for enkeltabonnementene som beholdes ("core subs 

fee") 
– avgift for å få tilgang til alle titlene som finnes i pakken ("top 

up fee") 
 



Big Deal: Fordeler og ulemper for 
deltagerne 

Fordeler: 
• «Bibliotekene har fått tilgang 

til flere tidsskrifttitler i 
digitalt format enn de noen 
gang kunne håpe på å kjøpe i 
analoge utgaver, eller ved å 
gå inn og kjøpe enkelttitler» 
(ABM-skrift 24) 

• Mindre administrasjon av 
enkelttitler 

• Særlig små og mellomstore 
institusjoner har fått stor 
økning av sine 
tidsskriftporteføljer 

Ulemper 
• Forvirrende prismodell: 

Biblioteket kan miste 
oversikten over hva det 
abonneres på 

• Kan ikke plukke og 
skreddersy utvalg, en får 
titler som ikke er av 
interesse, noen ganger også 
dubletter 

• Høy pris når de store 
forlagene er i en 
monopolsituasjon og 
institusjonen «må» ha titlene 



Prismodeller: Oversikt 
• Big Deal: Gjelder tidsskrifter. 
• Emnepakker: Pakkepris. Både tidsskrifter (f.eks. 

Emerald), databaser (f.eks. ProQuest CSA) og ordbøker 
(f.eks. Ordnett). Det er mulig å bestille predefinerte 
pakker, vanligvis inndelt i fagområder, til en redusert 
pris. 

• Plukk og miks: Valgfrie produkter, der konsortieavtalen 
gir volumrabatt på listepriser (Nature). 

• FTE-basert pris. Institusjonene er plassert inn i ulike 
tiere basert på antall ansatte og studenter eller brukere, 
der hver tier har en bestemt pris i prismodellen. Ved Big 
Deal settes FTE-pris gjerne i kombinasjon med prisen på 
historiske abonnementer. 



Ressurser: Databaser 
Når vi bruker termen «databaser», er det for å skille 
disse ressursene fra de rene tidsskriftbasene. 
 
Inneholder artikler, rapporter og bøker av ulike slag. 

 
CRIStin tilbyr tre forskjellige databaser: 
 
• World Bank. Tre deltagere; breddeuniversiteter og 

institusjoner som er spesialiserte på 
utviklingsspørsmål.  

• Economist Intelligence Unit. 9 deltagere. 
Breddeuniversiteter og organer som er spesielt 
rettet mot utenriks og sikkerhetspolitiske spørsmål. 

• Cambridge Scientific Abstracts (ProQuest). 11 
deltagere – stort sett de største institusjonene, men 
også noen mer spesialiserte, f.eks. innen kunst og 
arkitektur.  
 
 



Ressurser: Ordbøker, leksikon og 
mediearkiv 

• Ordnett: Elektroniske ordbøker fra 
Kunnskapsforlaget, noen i samarbeid med 
internasjonale forlag.  

• iFinger tilbyr ordbøker fra flere norske og 
internasjonale forlag.  

• Encyclopedia Britannica. Leksikonet kommer i 
to utgaver: En for akademiske institusjoner og 
en for folkebibliotek.  

• Atekst er et mediearkiv med søkbare artikler 
fra norske papiraviser, fagblader og magasiner. 
 
 

Alle disse ressursene er typiske bredderessurser 
med deltagere fra flere sektorer, og også flere 
folkebibliotek deltar her.   
 



Ressurser: Referanse- og 
siteringsdatabaser 

• Web of Science fra Thomson Reuters 
• Scopus fra Elsevier 

 
 Brukes til vanlig bibliografisk søk.  
 Brukes for å finne publikasjoner via felles 

siteringer, organisasjonssøk, 
forfatteridentifikatorer etc.  

 Ikke fulltekstdatabaser! Abonnerer man på det, kan 
man lenkes fra siteringsdatabasene til tidsskriftene 
man abonnerer på i tillegg. 

 Begge ressursene inneholder mest realfag, medisin 
og samfunnsvitenskap, og mindre humaniora.  

 Overveiende på engelsk; man finner ikke 
norskspråklig materiale i disse databasene. 



Hva med nye avtaler? 

• Minst tre institusjoner må registrere interesse i en 
ny ressurs før konsortieteamet inngår en ny avtale. 

• Deltakerne kan melde inn ønsker om nye avtaler via 
nettskjema på nettsidene. 

• CRIStin stiller visse kriterier til utgivere før en avtale 
kan inngås: 
1. Formelle krav til lisens 
2. Leverandøren eier eller har enerett  til innholdet 
3. Ressursen bør være forskningsrelevant 

I tillegg må vi se på kompetanse og kapasitet i CRIStin. 
 
 

 



Lisensen 

• Hver avtale har sin lisens (kontrakt) 
• Hva man kan gjøre og ikke gjøre med 

materialet man abonnerer på, er regulert av 
ordlyden i den enkelte lisensen 

• Cristin forhandler ikke bare på pris, men 
også på lisensvilkår 

• Viktig at deltagerne i avtalen er kjent med 
de sentrale lisensvilkårene for den enkelte 
avtalen 



Lisensen:  
Hvem kan bruke materialet?  

• Avtalepartene er på den ene 
siden de deltakende 
institusjonene (licensees, 
members) og leverandøren 
(publisher). CRIStin 
representerer institusjonene, 
forhandler om lisensvilkår og 
signerer lisensen. 
Institusjonen skal være kjent 
med lisensvilkårene.  

• Autoriserte brukere: De 
som har rett til å bruke 
materialet: Forskere og 
studenter, andre ansatte, 
samt besøkende til 
biblioteket (walk-in use). 



«Walk-in use» 

Besøkende brukere – 
bruk på stedet – «Walk-
in-use»:  
• Får tilgang til 

materialet via 
bibliotekets 
dataterminaler. 

• Beskrives vanligvis i 
avsnittet om 
autoriserte brukere. 
 



Fjernlån 
(Inter-Library Loan) 

• Digitale fjernlån av lisensbelagte ressurser.  
• Vanligvis fjernlån av tidsskriftartikler mellom 

norske institusjoner, der utlåneren deltar i avtalen 
og låneren ikke.  

• Gjelder tidsskrifter: Ordbøker/leksikon og databaser 
ikke egnet, enten fordi formatet ikke er egnet, eller 
fordi leverandøren ikke er et forlag som eier 
materialet selv men en aggregator. 

• Viktig for CRIStin å forhandle fram fjernlån via e-
post forutsatt at man sletter den elektroniske kopien 
etter utskrift. 
 



Fjernlån: Eksempler på ordlyd i 
lisenser: 



Tillatt bruk i kurskompendier 
(course packs) 

• Sammenstilling av 
utdrag fra bøker, artikler 
etc. som er beregnet for 
studenter og kan 
distribueres eller selges. 

• Kommersiell bruk er 
aldri tillatt, men det 
anses ikke som 
kommersiell bruk så 
lenge salget ikke 
genererer overskudd. 



Tilgang etter oppsigelse  
(Post-Termination Access) 

• Gjelder først og fremst  e-tidsskrifter. 
• Deltakende institusjoner skal fortsatt ha tilgang til materialet utgitt i løpet av 

avtaleperioden etter at de har sagt opp avtalen. 
• Skal kunne sammenliknes med papirabonnementet, der man rimeligvis har 

tilgang til materiale man allerede har kjøpt. 
• Tilgang blir vanligvis gitt via nettet, eller i avtale med leverandøren. Kan påløpe et 

rimelig administrativt gebyr for tilgang via leverandørens plattform.  
• Informasjon finnes typisk i den delen av kontrakten som heter «Terms and 

Termination».  



Kansellering 
(Drop Out /Opt Out) 

• For de fleste avtaler er det mulig for den enkelte institusjon å gå ut av en 
pågående flerårig kontrakt innen utgangen av hvert år. 

• Frist for avbestilling er vanligvis 30, 60 eller 90 dager.  
• «Drop out» fra flerårige avtaler må meldes innen 1. oktober fra deltaker til 

leverandør på e-post, med cc til konsortieteamet@cristin.no og kanselleringen 
bekreftes på nettskjema i tillegg. 

• Informasjon finnes typisk i den delen av kontrakten som heter «Terms and 
Termination».  
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Tusen takk! 

Kom gjerne med spørsmål! 
 

konsortieteamet@cristin.no  
solveiwi@cristin.no  
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