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Agenda

• Hovedpunkter fra rapporteringsinstruksen

• NVI-kontroll og oppfølging ved institusjonene og fra Unit

• Verktøyet: Gamle eller nye Cristin?

• Import av publikasjoner

• Oppfølging

• Demo



Aktører og ansvar
• Departementene 

Bruker data om publikasjonene som inngår i norsk vitenskapsindeks (NVI) i resultatbasert omfordeling 
(RBO) i statsbudsjettet til de institusjonene som er pålagt å rapportere. 

• Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU)
har faglig ansvar for den norske publiseringsindikatoren og for å godkjenne publiseringskanaler til nivå.

• Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR)
Forvalter registeret over vitenskapelige publiseringskanaler («Kanalregisteret»).

• Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Forvalter verktøyet (Cristin), koordinerer rapporteringen, gir brukerstøtte og ferdigstiller/formidler 
rapporteringsdata i alle sektorer.

• Den enkelte institusjon
kontrollerer og godkjenner publikasjoner og har ansvar for at den rapporterte publikasjonens innhold og 
utforming er vitenskapelig i henhold til forskersamfunnets krav til god forskning i vedkommende fag.

• Tvisteutvalget 
Behandler innmeldte saker der institusjonene ikke kommer til enighet om hvordan en publikasjon skal 
rapporteres.



SAME PROCEDURE AS EVERY 
YEAR



Sentrale datoer

• 30. november 2021: Frist for å foreslå nye 
publiseringskanaler til Kanalregisteret.

• 21. februar 2022: Ønskelig at institusjonene har 
kontrollert alle publikasjoner de har med andre 
rapporterende institusjoner (sampublisering).

• 1. mars 2022: Frist for å melde publikasjoner til 
behandling i Tvisteutvalget for NVI-rapportering.

• 1. april 2022:  Frist for institusjoner å rapportere 
vitenskapelige publikasjoner fra 2021. 



Definisjon av vitenskapelig publisering

• Presentere ny innsikt

• Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig 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"



Gjennomgang av hovedpunkter – HVA?

Hva?

• De fire kriteriene i definisjonen av en vitenskapelig publikasjon må være oppfylt

• Krav til publikasjonsformer: Vitenskapelige monografier, vitenskapelige kapitler 
i antologier og vitenskapelige artikler

• Krav om at tidsskrift, bokserie eller forlag er godkjent på nivå 1 eller 2 i 
kanalregisteret. Registeret inneholder både ISSN-titler og utgivere av ISBN-titler.



Gjennomgang av hovedpunkter – HVEM?

Hvem?

• Kun forfatterrolle kan rapporteres

• Kun de institusjonene som er kreditert med forfatteradresse kan rapportere



Gjennomgang av hovedpunkter – NÅR?

Når?

• Krav om publiseringsår 2021 (online eller trykket)



NVI-KONTROLL OG OPPFØLGING



Kontroll av publikasjoner

• Kontrollere registreringen i Cristin opp mot originalpublikasjonen

• Alle vitenskapelige publikasjoner utgitt i 2021 skal registreres i Cristin 
med fullstendige bibliografiske referanser, med entydig identifiserte forfattere
ved institusjonene som skal rapportere.

• De publikasjonene som blir godkjent for rapportering ved institusjonene er en
del av norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin og inngår som datagrunnlag i
statsbudsjettet i 2023.



Ofte spurte spørsmål

• Original forskning eller formidling?

• Vitenskapelig antologi eller lærebok/fagbok?

• Konferanseartikkel eller tidsskriftsartikkel? 

• Adressering vs ansettelse



Hvis det oppstår en tvist?

• Samarbeidsinstitusjonene må være enige om hvordan publikasjonen skal 
rapporteres

• Ønskelig at institusjonene som er involvert prøver å komme til enighet

• Tvister skal meldes inn til behandling i Tvisteutvalget innen 1. mars og 
dokumenteres av institusjonene som er involvert

Eksempler på tvister:

• Tolkning av adressering vs ansettelse, om det er vitenskapelig form og innhold 
ihht. definisjonen osv.?

• Mer om tvister og behandling av disse i rapporteringsworkshop



Forventninger i rapporteringsperioden

• Superbruker
• Er førstelinjehjelp for forskere

• Overholder frister

• Kontakter hverandre for dialog om tvilstilfeller der dere samarbeider
• Se oversikt over superbrukere

• Involverer lokale publiseringsutvalg eller forskningsledelse for vurderinger dere er i tvil om

• Bruk merknadsfelt i Cristin (dato/initial) for å synliggjøre institusjonens vurderinger for 
andre

• Unit 
• Koordinerer NVI-rapporteringen

• Veileder om rapporteringsinstruksen

• Svarer på henvendelser til Cristin-brukerstøtte

• Hjelper til å gjøre ting dere ikke har tilgang til å gjøre selv i Cristin

https://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html


Praktisk oppfølging fra Unit

• Brukerstøtte: support@cristin.no

• Hjelp til selvhjelp på https://www.cristin.no/nvi-rapportering/
• Veiledninger, ryddelister mm

• Unit følger opp status for NVI-kontroll ved alle institusjonene og er pådriver

• Planlegger å åpne for digitale «NVI-arbeidsrom» 

• Rapporteringsworkshop (antakelig digital)

• Sekretariat for Tvisteutvalget

• Mottar rapporteringen fra institusjonene og ferdigstiller komplett datagrunnlag 
for årets rapportering

mailto:support@cristin.no
https://www.cristin.no/nvi-rapportering/


OM CRISTIN



Nye eller gamle Cristin

• Du kan gjøre veldig mye i nye Cristin som du ikke får lov til å gjøre i gamle 
Cristin

• Bruk nye Cristin hvis du skal
• Redigere på rapporterte resultater

• Slette resultat (årsak/postnummer på dublett)

• Legge til finansieringskilder på et resultat (ikke bare Forskningsrådet)

• Lenker til Cristin på institusjonenes nettsider bør endre hovedinngangen til 
http://app.cristin.no. 
• Det er lenker til gamle Cristin fra nye Cristin

http://app.cristin.no/


Hva kan du gjøre selv og hva må Unit gjøre?

Du kan:

• Slette – hvis resultatet er importert, må du oppgi årsak til sletting

• Endre rapporterte poster, for eksempel forfatter, kreditering m.m.

• Endre kategori (innenfor samme hovedkategori)

Du kan ikke:

• Slette hvis det er lastet opp fulltekst (send oss postnummer og årsak)

• NVI-kontroll



Status import

• Forbedring av sentralimport og tilpasning av import til NVA

• Import har høy prioritet

• Det er satt inn ekstra importressurser

• Rundt 5 000 igjen pt



Forskere

Nye Cristin

• Søke, registrere og redigere
prosjekter

• Søke alle resultater

• Slette resultater

• Registrere og redigere
• Foredrag og postere

• Tidsskriftsartikler

• Bøker

• Rapporter

Gamle Cristin

• Redigere egen personprofil

• Registrere og redigere
• Mediebidrag

• Produkt

• Kunstnerisk utvikling

• Nettsider



Superbrukere

Nye Cristin

• Søke, registrere og redigere
prosjekter

• Søke alle resultater

• Slette resultater

• Registrere og redigere
• Foredrag og postere

• Tidsskriftsartikler

• Bøker

• Rapporter

Gamle Cristin

• Arbeid med NVI-rapportering

• Brukeradministrasjon

• Registrere og redigere
• Mediebidrag

• Produkt

• Kunstnerisk utvikling

• Nettsider



Praktisk oppfølging



Oppfølging

• Kapasitet/ressurser i Unit

• Superbrukerkurs (opptak tilgjengelig på forespørsel)

• Rapporteringsworkshop – planlegges i januar/februar

• Support – support@cristin.no

• Brukerveiledninger

• Ryddelister

mailto:support@cristin.no


Demo

• Cristin.no – hjelp til selvhjelp
• Egen inngang til NVI-relatert informasjon

• Veiledninger

• Ryddelister

• Tvister

• Kontaktinformasjon til andre superbrukere

• NVI-resultater

• «Ny» eller «gammel» Cristin
• NVI-kontroll

• Sletting

• Endring av resultater som har blitt rapportert for tidligere år

https://www.cristin.no/nvi-rapportering/
https://www.cristin.no/statistikk-og-rapporter/nvi-rapportering/index.html


Demo

Lenke til «nye» Cristin

NVI-relaterte veiledninger og dokumentasjon

Nyttige veiledninger/informasjon/dokumentasjon til deg som superbruker

Her legges NVI-resultatene ut en ukes tid etter rapporteringsfrist

DUCT-veiledninger, dokumentasjon og lenke til DUCT



Egen samleside for NVI-relatert informasjon



Forskjellige ryddelister – du får opp flere ryddelister ved å klikke på pilen!

Forklaring på ryddelistene

Pass på at institusjon og årstall er riktig!

Kikk på CristinID for å få opp lenke til posten i Cristin



Logg inn for «nye» Cristin
Innlogging i «gamle» Cristin



I «nye» Cristin kan du endre forfatternavn og forfatteradresse også på rapporterte poster. 



I «nye» Cristin kan du som superbruker slette poster.

Hvis en post er importert, må du skrive inn årsak.

Hvis det er en dublett, skriver du inn postnummer på dublettposten.



NVI-kontroll må gjøres i «gamle» Cristin. 

Fra hovedmeny:

Forskningsresultater/NVI > Søk i resultater

NVI-søket er default filtrert på årets rapporteringsår, «Ikke kontrollerte» og «Alle». 

Dette er alt jeg som superbruker må gjøre noe med før rapporteringsfristen.

OBS! Anbefalt frist for kontroll av sampublikasjoner 21. februar

Egen filtrering for å finne sampublikasjoner min institusjon har til 

kontroll.



Spørsmål?



www.unit.no


