Bruk av Cristin i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Cristin (Current Research Information System in Norway) er det nye felles
forskningsdokumentasjonssystemet i Norge. Cristin blir implementert i universitets- og
høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene i løpet av 2011.
Cristin gir tilgang til kvalitetssikrede data om vitenskapelig publisering i en felles nasjonal database,
Norsk vitenskapsindeks (NVI). Dette utgjør grunnlaget for finansieringssystemene i de ulike
sektorene.
Dokumentene som er registrert i Cristin skal i størst mulig grad være publisert åpent (open access).
Kunnskapssenteret skal bruke Cristin i rapporteringen av våre ansattes publikasjoner.. I henhold til
vitenskaplig publisering blir adresseringsprinsippet fulgt nøye i Cristin. Kun publikasjoner med vårt
institusjonsnavn kan registreres som våre.
Via sin profilside i Cristin kan ansatte synliggjøre sin kompetanse og deltakelse i prosjekter. Ansatte
kan også bruke Cristin som arkiv for annet arbeid, som for eksempel foredrag, postere, leserinnlegg
og nyhetsartikler.
Rutiner for ansatte i Kunnskapssenteret:
 Ansatte må selv registrere sine publikasjoner i Cristin. Registrering av publikasjoner i Cristin
bør skje fortløpende, senest innen 30. januar påfølgende år, etter publiseringsåret. Hver
avdeling har egen superbruker som bistår ansatte med registreringsarbeidet.
 I prosjektbeskrivelsen skal prosjektleder vektlegge åpen publisering. Alle som publiserer må
sjekke tidsskriftets policy for åpen publisering før de undertegner avtale med tidsskriftet.
Publiseringsutgifter avklares med avdelingsleder.
Ansatte som velger tidsskrifter som ikke tilbyr åpen publisering, må sjekke om de tillater
arkivering av post-print (forfatters siste fagfellevurderte utkast før publisering).
Mer informasjon om våre retningslinjer her:
http://hera.helsebiblioteket.no/hera/pages/apen-publisering.html
Registrering:
Registrering skjer ved pålogging på nettsiden www.cristin.no. Velg ”Logg inn” i horisontal menylinjer.
a. Brukernavn: ditt windows-brukernavn, tre initialer.
b. Passord: ditt personnummer (kan endres etter første pålogging).
Brukerveiledning
http://www.cristin.no/cristin/brukerstotte/dokumentasjon/dok/cristin_brukerdokumentasjon_v1.pdf
Fulltekst av publikasjonen i pdf (tidsskriftets layout) eller word-dokument (post-print) sendes til
Sigrun som sørger for innlegging av fulltekst i HeRA og lager lenke til fullteksten fra Cristin og fra
Kunnskapssenterets hjemmeside som omtaler publikasjonene våre.
Hver avdeling har en superbruker som kan gi brukerstøtte til de som ønsker det. Det er Vidar Vang,
Marit Skarpaas, Bjørn Tommy Tollånes og Kathrine Rutgerson
Sigrun Espelien Aasen, Helsebiblioteket, er administrator av Cristin og HeRA i Kunnskapssenteret.

