
   Om NVI-rapportering 

Marit Henningsen 
Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 





Endringer i rutine for alle sektorer 

• Frist for kontroll og godkjenning av sampublisering 
21. februar 2014 

• Dette er for å gi institusjonene tid til å dokumentere 
eventuelle tvistesaker innen fristen for å melde inn 
til Tvisteutvalget 1. mars 2014 og sikre forsvarlig 
behandling 



Felles frister: 

• Melde forslag til nye kanaler på nivå 1:  
31. desember 2013 

• Kontroll/godkjenning av sampubliserte poster:  
21. februar 2014 

• Dokumentere og melde inn til Tvisteutvalget:  
1. mars 2014 

• Sende inn NVI-rapport for 2013-publikasjoner:  
1.april 2014 kl. 15:00 



Hva skal rapporteres som tellende? 

• Kun publikasjoner som er i godkjente 
publiseringskanaler (tidsskrift, forlag, serier, 
nettsteder) skal telles.  

• Godkjente kanaler er registrert i NSDs Kanalregister 

• Endringer i kanalregisteret blir tilgjengelig i CRIStin etter 
litt tid. 

• Dette er utgangspunktet for hvilke vitenskapelige 
publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet  
 

UHR-PU 

NSD 



Publikasjonsformer som kan 
rapporteres 

• Det skal rapporteres på tre grunnformer i alle tre sektorer: 
• Vitenskapelige monografier (ISBN-titler) 

• Vitenskapelige artikler i antologier (ISBN-titler) 

• Vitenskapelige artikler i periodika, serier og nettsteder (ISSN-titler) 

• OBS: Selv om publiseringskanalen er godkjent er det ikke alle 
publikasjoner i kanalen som kan rapporteres som tellende: 

• Ikke ledere, kommentar, debatt, bokanmeldelse o.a. 

• I vitenskapelige tidsskrifter eller serier rapporteres kun 
originalartikler eller vitenskapelige oversiktsartikler 

• I fag- og profesjonstidsskrifter rapporteres kun artikler i 
tidsskriftets vitenskapelige seksjon 

• Hva som er «tellende til NVI-rapportering» er dermed snevrere 
enn hva som faller inn under definisjonen av «vitenskapelig» 

UHR-PU 



Rapporteringsår 

• Det skal bare rapporteres vitenskapelige publikasjoner 
med påført utgivelsesår for rapporteringsåret 

• Kun førsteutgivelser. Reviderte verk skal ikke 
rapporteres 

• I noen tilfeller oppdages publikasjoner med et tidligere 
utgivelsesår som ikke har inngått i tidligere 
rapportering. Disse kan registres i CRIStin, men det blir 
ikke åpnet for etter-rapportering av slike publikasjoner 

 

 

 

 



• Det obligatoriske 
Årstall*-feltet angir 
rapporteringsår for den 
aktuelle publikasjonen. 
Dessuten kan du 
registrere: 

• årstall online utgave 

• årstall trykket utgave 

Årstall-felter i CRIStin 



Adresseringsprinsippet 

• Publikasjoner skal telles slik at institusjonene 
krediteres for andelen forfattere som oppgir 
institusjonen som forfatteradresse i 
publikasjonen 

• I enkelte tilfeller vil en forfatter kreditere flere 
institusjoner samtidig, ved å oppgi flere 
forfatteradresser i publikasjonen 

• For eksempel et helseforetak og et institutt 



Hva gjør CRIStin i 
rapporteringsperioden? 
• Import fra bibliografiske databaser 

• Sjekker/rydder data i CRIStin, bl.a. 

• Tellende kategorier i ikke-tellende kanal og ikke-tellende kategori i tellende kanal 

• Kapitler med annet årstall enn antologien 

• Dubletter elektronisk/trykket versjon 

• Utgiver istedenfor forlag 

• Oppfølging av institusjoner 

• Holder øye med status for kontroll og godkjenning ved hver institusjon 

• Samlinger for superbrukere (rapporteringsworkshop i februar) 

• Potensielle tvister/sampublikasjoner og «In press»-poster 

• Veileder, gir råd, sender lister og purrer  
• Sekretariat for Tvisteutvalget 



 

 

  

 

 

 

Forfatterandeler 

• Hver forfatter krediteres for "sin" andel av 
publikasjonen 
 1/antall forfattere 

• I enkelte tilfeller vil en forfatter kreditere flere 
institusjoner. Da fordeles denne forfatterens 
andel mellom antallet krediterte institusjoner 
basert på forfatteradressen  
 1/antall krediterte institusjoner 



Vekt for kategori og nivå 

UHR-PU 



Publiseringspoeng 

• UH-sektoren:  
• Forfatterandel x Vekt for kategori og nivå 

• Instituttsektoren: 
• Forfatterandel x Vekt for kategori og nivå x Samarbeid 

• Samarbeid = 1,25 

• Helsesektoren:  
• Forfatterandel x Vekt for kategori og nivå x Samarbeid 

• Samarbeid mellom helseregioner = 1,25 

• Samarbeid internasjonalt = 2,5 



Fagfellevurdering - symbol 

• Idunn-tidsskrifter som 
ikke har egen 
vitenskapelig seksjon har 
et symbol som viser 
hvilke artikler i heftet 
som er fagfellevurderte.  

• Da er det kun de 
merkede artiklene som 
kan rapporteres. 

 


