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Disposisjon

• Lanseringer i Cristin2

• Overordnet om NVI-rapportering og publiseringsindikatoren

• Rapporteringsinstruksen – endringer og viktige punkter

• Superbrukeroppgaven

• Hva gjøres av Cristin-sekretariatet

• Suksesskriterier

• Ofte spurte spørsmål



Kort status om lanseringer i Cristin

✓Lansert i mai: Resultater - registrering og redigering av NVI-kategorier (fase 2)

✓Lansert i september: Resultater - Kobling til NSDs kanalregister via API
• Kanalregisteret er nå master for vitenskapelige publiseringskanaler (dvs de som har nivå). 

• Hentes til Cristins database hver natt

➢Nå pågår testing før planlagte lanseringer i høst
• Første lansering: Legge inn bidragsytere i registreringsskjemaet

• Neste lansering: Legge inn ISBN, ISSN og NPI-fagfelt på bøker i registrering.

• Testing av integrasjon mellom ny REK-portal og Cristin, planlagt ferdig i oktober

• To utviklingsteam har følgende oppgaver
• Resultater - Sentral import (mer om dette senere i dag)

• Resultater - Registrering/redigering av resten av ikke-NVI-kategoriene mm



Hva er NVI-rapportering?

• Norsk vitenskapsindeks (NVI) er en avgrenset del av alle resultatene som kan 
registreres i Cristin.

• NVI-publikasjonene er kontrollert og godkjent ved alle eierinstitusjoner.

• Ca 10 % av registreringene i Cristin er NVI-publikasjoner

• Publikasjonene som godkjennes til NVI-rapportering inngår i Norsk 
publiseringsindikator: https://npi.nsd.no/

• Utgjør ca 2 % av de samlede midlene som fordeles i UH-sektoren.

https://npi.nsd.no/


•Figur: Gunnar Sivertsen, NIFU



Publiseringsindikatoren

• Nøkkel til fordeling av 
forskningsmidler
på institusjonsnivå i tre sektorer

• ikke rigget for millimeterpresisjon 

• ikke rigget for bruk på personnivå

• UHR-Publisering har anbefalinger for 
lokal bruk: 
https://npi.nsd.no/informasjon/

https://npi.nsd.no/informasjon/


Rollefordeling for rapportering av vitenskapelige 
publikasjoner
• Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vedtar 

reglene.

• UHR-Publisering: fagansvar for å forvalte publiseringsindikatoren (NPI)
• Fagorgan underlagt UHR gir innspill til endring av nivå 2-kanaler som vedtas i møte i UHR-

Publisering.

• Norsk senter for forskningsdata NSD forvalter registeret over vitenskapelige 
publiseringskanaler (nivå 1 og 2).

• Unit forvalter tjenesten Cristin, oppdaterer og veileder om 
rapporteringsinstruksen, koordinerer NVI-rapporteringen og er sekretær for 

• Tvisteutvalget: avgjør tilfeller av uenighet mellom institusjonene.

• Institusjonene har ansvar for at godkjente publikasjoner er i tråd med 
rapporteringsinstruksens krav.



Rapporteringsinstruksen: Endringer

• Instruksen blir forbedret som følge av innspill fra bl.a. dere!

• Nytt: Endringslogg

• Spesielt for helseforetakene: Prosjektrapportering av kliniske 
behandlingsstudier

• Presisering av punkt 5.7. Utgivelser som har fått Læremiddelstøtte, der flere har 
ønsket en bedre presisering av hvordan institusjonene skal behandle 
begrunnelsene.



Spesielt for helseforetakene

• Prosjektrapportering - ny indikator for kliniske behandlingsstudier (KBS)
• Antall pågående kliniske behandlingsstudier (KBS)

• Antall nye pasienter som inkluderes til slike studier pr. år

• Grunnlaget er REK-godkjente prosjekter

• Det utarbeides nå en veiledning for prosjekt-rapporteringen basert på 
erfaringer fra prøverapportering.

• Rapporteringen gjennomføres denne gangen utenfor Cristin



5.7. Utgivelser som har mottatt læremiddelstøtte

• 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. Begrunnelsen arkiveres ved institusjonen. Det bør samtidig legges inn en 
merknad med begrunnelse i Cristin-registreringen, slik at det er lett å 
framskaffe dokumentasjon ved en eventuell revisjon eller tvistesak. 



Definisjon: Vitenskapelig publikasjon 

1. presentere ny innsikt 

2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny 
forskning 

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

4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med 
rutiner for fagfellevurdering



Vitenskapelig publiseringskanal

• Norsk senter for forskningsdata (NSD) har ansvar for autoritetsregisteret over 
godkjente publiseringskanaler

• UHR-Publisering godkjenner publiseringskanaler som er tellende i rapportering 
og fatter vedtak om nivå

• Årlig prosess for behandling av kanaler til nivå 2 med innspill fra fagorganer 
underlagt UHR-Publisering.



Vitenskapelige publikasjonsformer

• Vitenskapelige tidsskrifter eller serier:  Originalartikler eller 
vitenskapelige oversiktsartikler

• Fag- og profesjonstidsskrifter: Artikler i tidsskriftets vitenskapelige 
seksjon (eller eksplisitt fagfellevurderte)  

• Kapitler i vitenskapelige antologier: Hvert kapittel som rapporteres 
må innfri kravene til vitenskapelig innhold.

• Vitenskapelige monografier: Kravene om vitenskapelig innhold 
gjelder for boken som helhet.



Adressering av publikasjoner

• 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.

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

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

• Se Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til 
institusjoner

https://npi.nsd.no/dok/Veiledning_kreditering_av_vit_publikasjoner_til_institusjoner_2011.pdf


Adresseringsprinsippet

• Kun forfatterrollen i en publikasjon skal krediteres. 

• For at en institusjon skal kunne telle en publikasjon helt eller delvis for 
rapportering skal institusjonens navn framgå som forfatteradresse i selve 
publikasjonen.



Hovedprinsipper for rapportering

• En publikasjon skal kun rapporteres én gang. Oversettelser og reviderte 
utgivelser skal ikke rapporteres (men se 5.9 for særtilfeller).

• Det er kun publikasjoner der innholdet vurderes å oppfylle de to første 
punktene i definisjonen på vitenskapelig publisering som kan rapporteres, selv 
om publikasjonen er i en godkjent kanal.



Vurdere om kravene til vitenskapelighet oppfylles

• Bøker skrevet spesifikt for undervisningsformål, og bøker rettet mot 
allmennmarkedet, er kategorier som ikke skal telle som vitenskapelige 
monografier/antologier. 

• Normalt kan heller ikke følgende rapporteres:
• Populærvitenskapelige bøker, debattbøker

• Arbeidsrapporter og notater

• Oppslagsverk, antologier/artikkelsamlinger, redigerte verk

• Annen sakprosa/faglitteratur som ikke er basert på original forskning

• Skjønnlitteratur



Hva skal kontrolleres i NVI-rapportering?

• FASIT: Originalpublikasjonen

• Tittel på publikasjonen

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

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

• ISBN og NPI-Fagfelt for bokpublikasjoner

• Alle forfattere med tilknyttede institusjoner, forfatterlisten oppgitt i riktig 
rekkefølge

• Publikasjonsform (vurdering av kategori)



Viktige datoer og felles frister

• 18. oktober Kurs for superbrukere

• 30. november Frist for nominering til NSDs kanalregister

• Jan/feb 2020 Rapporteringsworkshop NVI

• 21. februar 2020 Anbefalt frist for kontroll av samarbeidspublikasjoner

• 2. mars 2020 Frist for melding av tvistesak

• 5. mars 2020 Frist for å sende saksframlegg i de innmeldte tvistesakene

• 1. april 2020 kl. 12 Frist for å sende institusjonens NVI-rapport



Forventinger til superbrukere

• Følge opp frister i rapporteringsperioden

• Være kontaktperson ved din institusjon og gi hjelp til ansatte

• Kvalitetssikre registreringer

• Kontrollere publikasjoner opp mot rapporteringsinstruksen
• Med bistand fra lokale publiseringsutvalg eller forskningsledelse

• Rapportere vitenskapelige publikasjoner



Hjelpemidler

• Rapporteringsinstruksen og vedlegg i instruksen som belyser gråsoner

• NPI-nettstedet for overordnet informasjon om rapporteringen

• Nettsider for superbrukere og forskere på cristin.no.

• Ryddelister (nettsider og i DUCT)

• Superbrukerkurs og rapporteringsworkshop for praktisk hjelp og rådgivning

• Ofte spurte spørsmål

• Brukerstøtte: Support@cristin.no

https://www.cristin.no/nvi-rapportering/rapporteringsinstruksen/
https://npi.nsd.no/
https://www.cristin.no/nvi-rapportering/
https://www.cristin.no/forskersider/
https://www.cristin.no/nvi-rapportering/ryddelister/
https://www.cristin.no/ressurser/sporsmal-og-svar/
mailto:Support@cristin.no


Hva gjøres i Unit knyttet til NVI-rapportering?

• Sentral import fra bibliografiske databaser
• Scopus og Norart

• Lager sjekklister og ryddelister til DUCT og på nett, bl.a.
• Dubletter

• Forfatterløse resultater

• Bøker uten ISBN eller uten NPI-fagfelt

• Oppfølging av institusjoner
• Status for kontroll og godkjenning ved hver institusjon - pådriver

• Samlinger for superbrukere (rapporteringsworkshop i februar)

• Rådgivning og veiledning om bruk av Cristin og om NVI-instruksen

• Sekretariat for Tvisteutvalget

• Bearbeider data fra NVI-rapportering pr sektor til videre bruk



Noen suksesskriterier for NVI-rapportering

• Transparent system

• Rapporteringsinstruks som bidrar til felles registrerings- og rapporteringspraksis

• Rask import av bibliografiske data og kompletterende manuell registrering av 
publikasjoner

• Cristin i stabil drift

• Brukerne skal oppleve å ha fått god hjelp

• Korrekte grunndata i systemet (publiseringskanal, sted, person)

• Alle institusjoner følger opp frister og leverer NVI-rapport i tide

• NVI-tall som leveres videre fra Cristin skal være korrekte

• Godt samarbeid med alle aktører



Mål: Hurtig sentralimport

• Rask import av bibliografiske data gir 
mindre behov for kompletterende 
manuell registrering av 
publikasjoner

• Vi noterer at totalt sett ble det 
forrige rapportering opprettet flere 
publikasjoner basert på import enn 
tidligere år

• Import av publikasjoner starter 
tidligere, og pågår til alle NVI-
kandidater er importert
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Mål: Stabil drift og tilfredsstillende funksjonalitet

• Tilbakemelding fra spørreundersøkelse tyder på at funksjonaliteten er ok til 
tross for at rapportering gjøres på gammel plattform.

• Ved denne rapporteringen vil forskere kunne velge å forholde seg til ny 
plattform (Cristin2) for å registrere og redigere sine vitenskapelige 
publikasjoner.

• Cristin 2-prosjektet har, basert på brukermedvirkning, prioritert forbedringer av 
sentral import foran NVI-kontroll-funksjonaliteten i leveranseplanen. Det betyr 
at superbrukere fortsatt må gjøre kontrollarbeidet i gamle Cristin.

• Driften overvåkes, og det er få ikke-planlagte driftsavbrudd i løpet av året.



Mål: Brukerne skal oppleve å ha fått god hjelp
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Mål: Korrekte grunndata i systemet

• Organsasjonshierarki (forfattertilknytninger)
• Organisering ved institusjonene som gjenspeiler de tilhørighetene forfattere oppgir

• Relevante personer med sluttdato og rutiner for rydding
• I forbindelse med GDPR-gjennomgang har vi strammet inn retningslinjer for automatisk 

import av ansettelsesdata. Institusjonene har gjort en stor jobb med opprydding av sine 
ansattlister.

• Har alle institusjoner gode nok rutiner for manuelt registrerte personer?

• Vitenskapelige publiseringskanaler
• Hurtigere oppdatering



Ryddelister DUCT



Ofte spurte spørsmål

• Online-versjoner med ISBN utgitt som bok, med kapitler fra ulike år (ikke ISSN)
• Ny bok hvert år er nødløsningen. Vi må se på bedre måter å løse dette på etter hvert

• Monsterposter
• Writing group vs flat struktur

• Rapportering av doktorgrader i monografiform



Monsterposter: Kollaborasjon

• Når det gjelder å skille mellom forfattere og medlemmer av en kolloborasjon, er 
det tidsskriftet som gir dette. Er det skilt ut en "writing group", er det disse som 
regnes som forfattere. Er det flat struktur, kommer hele kolloborasjonen inn 
som forfattere.



5.5. Avhandlinger 

• Doktoravhandlinger i monografiform kan rapporteres dersom de publiseres i 
godkjent kanal, og tilfredsstiller kriteriene for vitenskapelig publisering forøvrig. 
Dette innebærer blant annet at monografien må ha tatt hensyn til 
fagfellevurderingene i disputasen. 

Utfra spørsmål vi får til support ser vi at dette er et punkt i instruksen som 
antakelig bør presiseres nærmere. Det skal tas opp i arbeidsutvalget til UHR-
Publisering.


