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Cristin

• Nasjonalt forskningsinformasjonssystem for 
• Universitet og høyskoler

• Sykehus 

• Forskningsinstitutt

• Etablert 2. desember 2010

• Forvaltes av seksjon for forskningsstøtte, avdeling for forskningstjenester, Unit
• Forvaltning av Cristin – brukerstøtte, kurs, veiledninger m.m.

• NVI-rapportering

• Statistikk og rapporter



Cristin – innhold og datadeling

• Person

• Institusjon

• Resultater (publikasjoner + formidling)

• Prosjekter

Deling av data - inn og ut:

• Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

• Forskningsrådet

• Kanalregisteret, NSD

• «Nord-i», NSD

• Helsenorge.no



Superbrukerrollen

Som superbruker skal du:
• Være brukerstøtte for Cristin for din institusjon

• Setter deg inn i rutiner, ansvar og frister

• Leser informasjonen som ligger på cristin.no og som vi sender ut

Unit skal: 
• Tilby kurs og veiledninger og legge til rette for at dere får gjort jobben deres som 

superbruker

• Brukerstøtte for superbruker

• Løse saker som dere ikke har tilgang til å løse selv



Cristin

• 2 systemer – et nytt og et gammelt

• Samme brukernavn og passord 

• Samme database (samme informasjon) – litt forskjell på hva som vises

• I nytt system kan du registrere/redigere
• Prosjekter

• Resultater

• I gammelt system må du
• Kontrollere NVI-publikasjoner

• Administrere personer



Skal jeg bruke nye eller gamle Cristin?

• Vi anbefaler sterkt å bruke nye Cristin for arbeid med resultater og prosjekter

• Vi oppfordrer om å endre lenker til Cristin på institusjonenes hjemmesider

• Hvorfor: 
• Direkte kobling mot Forskningsrådets rapporteringsportal  

• Enklere  

• Men noen ting må du fortsatt gjøre i det gamle: 
• NVI-kontroll

• Laste ned NVI-kontrollrapport for å sende til support@cristin.no

• Administrasjon av personer og brukere



REGISTRERING AV RESULTAT



Registrering av resultat

DEMO



NVI-RAPPORTERING



NVI-kontroll

Frister for rapporteringen av 2020-publikasjoner:

• 13. oktober 2020 – Oppstartseminar

• 30. november 2020 - Innmelding av kanal til NSD

• 21. februar 2021 - Kontroll av sampublikasjoner (PDF)

• 1. mars 2021/4. mars 2021 - Innmelding av tvistesaker/Frist for å sende 
dokumentasjon

• 26. mars 2021 kl 12:00 - Rapportering av 2020-publikasjoner



NVI-kontroll

DEMO



Sende inn NVI-rapport

• Se cristin.no for veiledning til innlevering av NVI-rapport:
https://www.cristin.no/nvi-rapportering/nvi-veiledninger/rapporteringsdagen.html

Rapportering til Cristin

Alle institusjoner skal rapportere direkte til Cristin

1. Last ned filen NVI-kontrolldata (Excel)

2. Send filen som vedlegg i e-post til support@cristin.no

3. Merk eposten "Rapportering fra [institusjonsnavn eller akronym]"

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


BRUKERSTØTTE



Hjelp til selvhjelp

• Cristin.no
• Superbrukersider: https://www.cristin.no/superbrukersider/

• Forskersider: https://www.cristin.no/forskersider/

• Veiledninger: https://www.cristin.no/ressurser/veiledninger/

• Instruks og veiledninger knyttet til NVI: https://www.cristin.no/nvi-rapportering/

• Oversikt over superbrukere ved alle institusjoner:
https://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html

https://www.cristin.no/superbrukersider/
https://www.cristin.no/forskersider/
https://www.cristin.no/ressurser/veiledninger/
https://www.cristin.no/nvi-rapportering/
https://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html
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