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Hva skal vi snakke om…
• Definisjon av vitenskapelig publisering
• Registrering av ulike typer vitenskapelig arbeid (publikasjonsformer)
• Registreringsproblemer – kap. i antologier og om bøker (monografier) er fagfellevurderte?

• Hva skal registreres, og hva skal ikke registreres
• Opplasting av fulltekstdokumenter fra CRIStin til Brage NMBU
• Forslag av nye kanaler til DBHs kanalregister (nivå 1)
• Hva kan forskerne om CRIStin og Brage?
• CRIStin opplæring ved instituttene. Forslag til hvordan dette kan skje. Fungerer dette? Hva kan bli
bedre? Hva forventer forskerne? Hva forventer CRIStin kontaktene? Felles rutiner for registrering i
CRIStin

Vitenskapelig publisering - definisjon
• Skal presentere ny innsikt
• Være i en form som gjør resultatet etterprøvbar
• Være på et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere og andre
som kan ha interesse av den
• Være i en fagfellevurdert kanal
• Være i en godkjent kanal med ISSN og eller ISBN nummer
• Være i en kanal med seriøs(e) utgiver(e) og redaksjon

• NB! Husk å foreslå nye kanaler (nivå 1) innen 30. november til DBH

Publikasjonsformer (NVI)
• Vitenskapelige artikler i periodika, serier og nettsteder rapporteres kun originalartikler (må ikke
være utgitt tidligere), eller oversiktsartikler (review articles)

• Fag- og bransjetidsskrifter – her rapporteres kun artikler som er merket fagfellevurdert (eks.
artikler i tidsskriftene «Vann» og «Kart og Plan»)
• Vitenskapelige antologier – hver art. som rapporteres må innfri kravene til vitenskapelig innhold
og være fagfellevurdert
• Vitenskapelige monografier (bøker) – hele boken må tilfredsstille kravene om vit. innhold og være
fagfellevurdert

• Korrekt institusjonstilhørighet må finnes i dokumentet

Hva skal registreres i CRIStin (NVI),
og hva skal IKKE registreres
• Alle vitenskapelige publikasjoner publisert i inneværende år
• Publikasjonene må ikke være publisert tidligere!
• Vær obs på oversettinger fra andre språk!

• Det er alltid originalen (første gangs utgivelse/publisering) som skal registreres!
• Short communication (?) – kan noen ganger registreres hvis forskeren mener at publikasjonene
beskriver en ny forskningsmetode e.l.
• Abstract/summaries registreres ikke som NVI publikasjoner

Registreringsproblemer/Misundrestanding
when registering chapters in anthologies
• Kapitler i antologier: Start med å registre selve boka (antologien) først som bok
• Chapters in anthologies: Register all information about the Book itself first
• Registrer det fagfellevurderte kapitlet som Del av bok/rapport og Vitenskapelig
Kapittel/Artikkel/Conference proceedings (Underkategori)
• Register the peer-reviewed chapter as Part of a book/report (Main category)
o To get publishing points for NMBU you have to register the chapter as:
Academic chapter/article/Conference proceedings (sub-category),
and NOT as: Scientific chapter

Hva må være med i en CRIStin post
• Tittel: Må være skrevet på samme måte som i publikasjonene. Feil i tittel gjør at
«dublettkontrollen» ikke fanger opp at publikasjonen allerede er registrert
• Alle forfatterne: Fullt navn pluss institusjons tilhørighet

• Riktig kanal: tittel på kanal pluss ISSN/ISBN
• Årstall: elektronisk eller trykt og den samme som er påført publikasjonene
• Volum, hefte og sidetall: Denne informasjonene er viktig for de som forsker på forskningsdata
• DOI-lenken: Viktig ved rapport av elektroniske artikler/online artikler

Opplasting av fulltekstdokumenter
fra Cristin til Brage
• Etter registrering av en post klikk på Lever fulltekstdokument / Deliver full-text document
• Innlevering av fulltekstdokument. Hak av for: Jeg har mine medforfatters…. og Jeg samtykker i avtalen…

o MERK: Det må krysses av i «Jeg har mine medforfatters…» selv om man ikke har
medforfatter(e)
• Lever dokumentet i pdf format. Hak av for hvilke versjon du leverer:
Forlagets publiserte versjon (gull OA tidsskrift) eller Akseptert fagfellevurdert versjon/postprint

• Klikk på: Gå videre for å laste opp filen som skal avleveres til Brage.

Forslag av nye publikasjonskanaler til DBH
NB! Husk å foreslå nye kanaler (nivå 1) innen 30. november til DBH
• Det er følgende kriterier for å inkludere nye kanaler:
o Være identifiserbare med valid ISSN, bekreftet av det internasjonale ISSN registeret

o Kanalen må ha en vitenskapelig redaksjon
o Ha rutiner for ekstern fagfellevurdering
o Ha en nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
o Kun originalpublikasjoner tas i betraktning

Opplæring av forskerne ved instituttene
• Forskerne skal (i all hovedsak) registrere egne publikasjoner selv
• Nyansatte forskere kan trenge mer opplæring – ta kontakt med institutt ansvarlige,
Universitetsbiblioteket eller Forskningsavdelingen

• Alle vil behøve opplæring i opplasting fra CRIStin til Brage – de må gjøre dette selv siden de skal
laste opp egen «post-print» av artikkelen
• I CRIStin må alle forfatterne krysse av for medforfatterskap: Good academic practice: «All coauthors of this publication meet the requirements of the Vancouver regulations for co-authorship»
• Alle forskerne må inn i CRIStin og sjekke om alle egne publikasjoner er importert fra databasen
Scopus, Alma eller NORART, hvis ikke må publikasjonen registreres manuelt

Opplæring av forskerne (forts.)….
• Ved registrering av utenlandske forfattere må minimum land registreres
• Alle forfatterne skal med og registreres i samme rekkefølge som i publikasjonen
• Unntak: Ved flere enn 50 forfattere:

• Registrer de 6 første forfatterne (viktig for dublettkontrollen)
• Registrer alle forfatterne tilknyttet CRIStin institusjoner
• Registrer alle forfatterne tilknyttet andre norske institusjoner
• Fyll på med andre forfattere til det er registrert 50 personer
• Ved 100 CRIStin inst. forfattere må alle 100 registreres
• Det er IKKE tillatt å kun registrere ansatte fra egen institusjon! Alle forfatterne skal med.

Hvordan skal opplæring av forskerne foregå?
• Vi som superbrukere har kurs rundt på instituttene i samarbeid med
instituttansvarlige for CRIStin
• Vi legger ut informasjon (norsk og engelsk) om opplasting av poster fra CRIStin til Brage –
strengere krav etter rapporten (etter 15. juni) fra arbeidsgruppen nedsatt av KD.

• I følge CRIStin blir ca. 50% av publiserte materiale overført fra Scopus, Alma eller NORART, og av
dette er det veldig få antologier og monografier!
• Det må være felles rutiner for registrering i CRIStin for hele NMBU – forskerne registrerer selv!

• Ta kontakt med superbrukerne ved NMBU for mer informasjon og hjelp:
https://www.nmbu.no/forskning/forskere/publiserings_abc/node/18452

