Rutinebeskrivelse for superbruker og leder ved enhet
Kontroll av at alle forskerne ved enheten er registrert i Cristin
1) Sørg for at eksternfinansierte forskere og andre forskere/studenter (med publikasjoner) uten fast
månedslønn fra institusjonen, blir registrert i Cristin.
2) Kjør jevnlig rapporten ’Ansattoversikt’ (meny Rapporter, Institusjon) for å sjekke om noen
forskere mangler.
Kontroll av at forfatteradresser er riktig registrert
Denne rutinen utføres etter at fristen for forskerens validering av egne vitenskapelige publikasjoner
er gått ut.
Superbruker for enheten nærmest forskeren:
- kontrollerer adressene i alle enhetens vitenskapelige publikasjoner.
Superbruker for overordnede enheter:
- tar stikkprøver på ulike enheters kontrollerer adresser.
Mange av artiklene kan du finne gjennom Cristin ved å trykke på DOI.
Dersom du ikke har papirutgaven eller det er knyttet en DOI lenke til publikasjon, skal det søkes
elektronisk (Medline, Google osv.) for å finne fulltekstdokumentet der adressene til den enkelte
forfatter framgår. Sjekk at resultatet er registrert med riktig(e) tilhørighet(er) i Cristin. Hvis du
oppdager feilregistrering av forfatteres adresser, retter du opp i forskningsresultatet i Cristin.
Kontroll og godkjenning/ikke-godkjenning av enhetens resultater i NVI- Kategoriene
Modul: ”Forskningsresultater/NVI” - ”Søk i resultater” - ”Kontroll av resultater i NVIKategoriene”- ”Kontroll av resultater”
1) Søk etter ikke-kontrollerte resultater for din enhet.

Gå gjennom resultatene og behandle hver av dem som følger (punkt 2-4):
2) Kontroller at forfatteradresser er riktig registrert og rett opp eventuelle feilregistreringer. (Se
egen rutine ”kontroll av at forfatteradresser er riktig registrert”)
3) Sjekk at tidsskrift, årstall og kategori er riktig registrert.
4) Sett status:
Hvis du vurderer forskningsresultatet som ”godkjent for NVI-rapportering”, gir du resultatet
status ”Kontrollert-godkjent”.
Hvis du vurderer forskningsresultatet som ’ikke godkjent for NVI-rapportering”, gir du resultatet
status ”Kontrollert – ikke godkjent”.

Redigering av godkjente resultater
Modul: ”Forskningsresultater/NVI” - ”Søk i resultater” - ”Kontroll av resultater i NVIKategoriene” - ”Kontroll av resultater”
Når et resultat er satt til godkjent, vil ikke forskeren selv ha tilgang til å redigere tellende
informasjon i forskningsresultatet (tidsskrift, årstall, kategori, forfattere og tilhørigheter).
Superbruker ved enhet vil derfor motta henvendelser fra forskeren om å redigere godkjente
resultater.
1) Søk fram posten ved å angi postnummeret.
2) Vurder endringene som forskeren ber om og gjør endringen dersom den er korrekt.
3) Dersom endringen fører til at status på resultatet skal endres fra godkjent til ikke-godkjent,
setter du status til ikke-godkjent.

Behandling av ikke-godkjente resultater ved enheten
Modul: ”Forskningsresultater/NVI” - ”Søk i resultater” - ”Kontroll av resultater i NVIKategoriene” - ”Kontroll av resultater”
1) Søk etter ikke-godkjente resultater for din enhet.
2) Dersom du vurderer statusen ikke-godkjent til å være satt feilaktig i resultatet (etter å ha blitt
kontrollert i henhold til rutinen ’ Kontroll og godkjenning/ikke-godkjenning av enhetens
resultater’), endrer du status til ’Kontrollert – godkjent’.
Be forskerne godkjenne egne vitenskapelige publikasjoner
1) Informer hver forsker ved enheten om at de innen en gitt frist må
sjekke at alle deres vitenskapelige publikasjoner er registrert i Cristin
validere alle sine vitenskapelige publikasjoner i Cristin
Bekreftelse av enhetens rapporteringsverdige resultater
Modul: ”Rapporter” – ”Institusjon” – ”Bekreftelse på at enhetens poster er registrert”

Bekreftelse for enhet som ikke har underenheter
Modul: ”Rapporter” - ”Institusjon” - ”Bekreftelse på at enhetens poster er registrert”
1) Søk opp bekreftelse for din enhet i rapporten ’Bekreftelse på at enhetens poster er registrert’.

2) Velg riktig enhet fra nedtrekkslisten.

3) Bekreft din enhets resultater ved å trykke på knappen ” <din enhet>”, legge inn merknad,
markere for ’Godkjent’ og lagre.

4) Dersom du ønsker å endre/fjerne godkjenning for din enhet, søker du opp bekreftelse for
enheten, trykker på lenken for enheten, utfører endringene og lagrer.
Bekreftelse for enhet som har underenheter
1) Søk opp bekreftelser for din enhet i rapporten ’Bekreftelse på at enhetens poster er registrert’.
2) Når alle underenhetene har bekreftet sine resultater, bekrefter du din enhets resultater ved å
trykke på knappen ” <din enhet>”, legge inn merknad, markere for ”Godkjent” og lagre.
3) Dersom du ønsker å endre/fjerne godkjenning for din enhet, søker du opp bekreftelse for
enheten, trykker på lenken for enheten, utfører endringene og lagrer.

