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«Nye» og «gamle» 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

• Mindre «kluss» mellom to systemer  

• 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

• Noen få resultatkategorier må fortsatt registreres i det gamle systemet



Forskere

Nye Cristin

• Søke, registrere og redigere prosjekter

• Søke alle 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

• Registrere og redigere
• Foredrag og postere

• Tidsskriftsartikler

• Bøker

• Rapporter

Gamle Cristin

• Arbeid med NVI-rapportering

• Brukeradministrasjon

• Redigere egen personprofil

• Registrere og redigere
• Mediebidrag

• Produkt

• Kunstnerisk utvikling

• Nettsider



Forventninger til superbruker

• 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


NVI-RAPPORTERING



NVI-rapportering

Cristin.no

• Cristin.no/nvi-rapportering/
• Rapporteringsinstruks

• NVI-veiledninger

• Ryddelister

• Tvister

https://www.cristin.no/nvi-rapportering/


NVI-frister

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



Vitenskapelig publisering

NVI-rapporteringsinstruks punkt 1 

• 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"

https://www.cristin.no/nvi-rapportering/rapporteringsinstruksen/#toc1


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 2020 (online eller trykket)



Kontroll av publikasjoner

• Kontrollere registreringen i Cristin opp mot originalpublikasjonen

• Alle vitenskapelige publikasjoner utgitt i 2020 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 2022.



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.?



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


NVI-oppfølging i Unit

• Arrangerer (digitale) rapporteringsworkshop i januar/februar 2021

• Opplæring og veiledninger

• System-sjekklister og stikkprøver, kontrollstatus pr institusjon og i systemet 
totalt

• Ryddelister

• Brukerstøtte

• Instruks, drøfte prinsipielle spørsmål med aktører

• Sekretariat for Tvisteutvalget

• Ta imot institusjonenes NVI-rapporter

• Sammenstille sektorenes NVI-rapporter til endelig mottakere i 
finansieringssystemet



NVI-kontroll

DEMO



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

• Send spørsmål til support@cristin.no

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
mailto:support@cristin.no
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