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• Et felles system og database for registrering og rapportering av 
forskningsaktiviteter og -resultater for institusjoner i helsesektoren, 
instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren

• Forfatterne innrapporterer selv, men den enkelte institusjonen har 
ansvaret for å kontrollere og godkjenne at det som rapporteres som 
vitenskapelig publisering oppfyller kravene til vitenskapelig 
publisering i godkjente publiseringskanaler. 

• Universitetet i Oslo (UiO) er vertsinstitusjon og gir administrative-, 
IT-utviklings- og -driftstjenester.

• Det faglige og strategiske ansvaret ligger hos departementene som 
leder organisasjonen via et eget styre.

• Fra 2017 CRIStin + FSAT = CERES; Nasjonalt senter for felles 
systemer og tjenester for forskning og studier



CRIStins rapporteringsinstruks 

• Beskriver myndighetenes krav til det som 
rapporteres som vitenskapelige publikasjoner i 
helseforetakene, instituttsektoren og universitets-
og høyskolesektoren (UH-sektoren).

• Dokumentasjon av vitenskapelig publisering er en 
del av grunnlaget for den resultatbaserte 
omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene fra 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet. 



Definisjon av vitenskapelig publikasjon
Fire kriterier som må være oppfylt:
• Må 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



Hvordan oppnår institusjonene 
publiseringspoeng?

• Publiseringspoeng blir beregnet ut fra 
publiseringsform, kvalitetsnivå og 
forfatterandeler.

• Institusjonene skal rapportere data om 
vitenskapelige monografier, vitenskapelige 
artikler i antologier og vitenskapelige artikler i 
tidsskrift og serier.

• De enkelte publikasjonene må tilfredsstille 
definisjonen for vitenskapelig publisering fra 
Universitets- og høgkolerådet.

• Publikasjonskanalene må være godkjente. 



Den overordnede prosessen for 
rapportering av vitenskapelig 

publisering



Det nasjonale publiseringsutvalget 
(NPU) og nivåinndeling

• Listen over godkjente publiseringskanaler er inndelt i 
fagfelt. 

• Fagorgan som i all hovedsak utgår fra Universitets- og 
høgskolerådets fagstrategiske organer, har ansvaret for 
å nominere til nivå 2 innenfor sine fagfelt. 

• Disse fagorganene foreslår årlige justeringer i sin liste 
over hvilke kanaler (tidsskrifter, serier, årbøker og 
nettsteder med ISSN) som de ønsker å prioritere på 
nivå 2. 

• Forslaget legges frem for Det nasjonale 
publiseringsutvalget som fatter endelig vedtak.



Publiseringskanaler og nivåinndeling

• De kanalene som prioriteres på nivå 2 skal 
være de kanalene som oppfattes som de mest 
ledende kanalene i brede fagsammenhenger 
og som utgir de mest betydelige 
publikasjonene fra ulike lands forskere.

• Rammen for hvor mange kanaler som kan 
være på nivå 2 avgrenses til de kanalene som 
til sammen utgir om lag en femtedel av fagets 
vitenskapelige publikasjoner. 



https://npi.nsd.no/

• Norsk publiseringsindikator (NPI) brukes til å 
beregne poeng for vitenskapelige 
publikasjoner (f. eks. artikler i tidsskrifter, 
antologier eller monografier) som danner 
utgangspunkt for den resultatbaserte 
omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene.



Vekting og uttelling for ulike nivå og 
publiseringsformer

Publiseringsindikator

Vitenskapelige publikasjoner  Nivå 1 Nivå 2  Nivå 1 Nivå 2
Artikler i vitenskapelig tidsskrift 1 3 34 951              104 854           
Artikler i antologier 1 1 24 466              34 951             
Monografier 5 8 174 756            279 610           

Uttelling (kr)Vekting

Nivå 1: 80%  og nivå 2: 20% av de godkjente publiseringskanalene



Beregning av publiseringspoeng
- stimulans til institusjonelt samarbeid

• Antall «Forfatterandeler», ikke «Antall forfattere» 
• En forfatterandel er enhver unik kombinasjon av 

forfatter og institusjon i publikasjonen 
• Beregne institusjonens forfatterandeler dividert 

på totalt antall forfatterandeler 
• Beregne kvadratroten av institusjonsandelen 
• Multipliser med poeng (vekting) for nivå og type 
• Multipliser med 1,3 hvis publikasjonen har 

utenlandske forfattere 



Hva brukes CRIStin til?

• CRIStin synliggjør publikasjoner og brukes av 
bl.a. Norges forskningsråd for dokumentasjon i 
søknader om ekstern finansiering og i 
fagevalueringer. 

• Generelt er publikasjonene med på å 
synliggjøre institusjonens forskningsprofil.



Forskningsresultater i CRIStin
• Forskningsresultater omfatter tidsskriftsartikler, bøker og kapitler i 

bøker, rapporter, foredrag, posters, mediebidrag og utstillinger. 
• De forskningsresultatene som registreres brukes i rapportering og 

som grunnlag for fordeling av midler, men ogå som synliggøring og 
dokumentasjon av aktiviteten ved institusjonen.

• Et forskningsresultat skal bare registreres én gang for hver 
institusjon. Dersom alle interne personer er korrekt angitt med 
navn og tilhørighet, vil hver av disse bli kreditert i forbindelse med 
rapportering.

• Et registrert forskningsresultat kan endres av
– Registrator (den som først registrerte posten)
– Intern forfatter/bidragsyter som er registrert for forskningsresultatet
– Superbruker ved enhetene som er angitt for personene/bidragsyterne



www.cristin.no 

• Hvor logge inn?
• Her eller her
• Ikke her
• Du må ha en aktiv 

tilknytning til en 
medlemsinstitusjon for 
å bli registrert i CRIStin
og få brukernavn og 
passord for innlogging



Innloggingsside:
Velg riktig sektor for ditt arbeidsforhold

Velg institusjon fra nedtrekksmeny







Et eksempel på en CRIStin post



Registrering og rapporter
• Mange lenker CRIStin til sin ansattprofil eller til 

sin CV
• Institusjonen kan sortere på enheter f.eks. 

klinikk/fakultet, avdeling/institutt
• Brukes når institusjonen skal lage rapporter om 

faglig aktivitet
• Ulike kategorier vitenskapelige og 

populærvitenskapelig
• Både tellende og ikke tellende i 

rapporteringssammenheng



Institusjonsinterne CRIStin-sider
Eksempel fra NTNU 



Koblingen mellom REK og CRIStin

• Helseforskningsprosjekter som har fått etisk godkjenning av 
REK blir overført til CRIStin. 

• I CRIStin kobles prosjektet til CRIStins medlemsinstitusjoner 
som deltar i prosjektet, og til personprofilen til forskere 
som er identifisert i CRIStin.

• Prosjektledere må manuelt registrere sin CRIStin-person 
ID i sitt personkort i REK-søknadsportalen, for at CRIStin
skal kunne koble prosjektet til din personprofil (gjøres kun 
én gang).

• CRIStins prosjektkatalog https://app.cristin.no/projects/
• Denne koblingen gjør at institusjonene kan oppfylle kravet i 

helseforskningsloven om å ha oversikt over godkjente 
helseforskningsprosjekter. 



CRIStin og open access

• CRIStin har et nasjonalt 
koordineringsansvar for åpen 
tilgang til forskning (open access) 
og administrerer konsortier med 
en rekke ulike leverandører av 
elektroniske ressurser til fag- og 
forskningsbibliotek i Norge.

• Forskningsrådet har foreløpig gått 
ut til utvalgte UH-institusjoner 
med krav om arkivering og åpen 
tilgang for forskningsartikler


