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Forslag til ny prosess for rapportering til Norsk vitenskapsindeks innspillsrunde
Dokumentasjon av vitenskapelig publisering har siden 2004 vært en del av grunnlaget for den
resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsdelen av budsjettene fra
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Fra og med publiseringsåret
2010 har alle berørte institusjoner benyttet Norsk vitenskapsindeks (NVI) for dette
formålet. NVI ble etablert samtidig med Cristin, og er en integrert del av resultatmodulen
i denne tjenesten. Resultatmodulen i Cristin, og dermed også NVI, skal i løpet
av 2021/22 inngå i den nye tjenesten som er under utvikling som en del av prosjektet
Nasjonalt vitenarkiv (NVA).
En vesentlig forskjell er at en registrering i NVA ikke bare inkluderer metadata om en
publikasjon, men hvis mulig også selve publikasjonen i form av en opplastet fil. I
tillegg skal vitenarkivet på sikt støtte flere resultattyper, herunder forskningsdata.
Arbeidet med registrering av vitenskapelige publikasjoner, kontroll og godkjenning for NVIrapportering kan i dag ta mye tid ved mange institusjoner. Det kan derfor være hensiktsmessig
å forenkle denne prosessen ved etablering av den nye tjenesten, forutsatt at de formelle
kravene som stilles blir ivaretatt. Unit har, basert på utredningen av NVA og innspill fra
prosjektets referansegruppe med brukerrepresentanter, utarbeidet forslag
til ny prosess for NVI-rapportering i et nasjonalt vitenarkiv og ber om
kommentarer/innspill til dette.
Innspill/kommentarer
For å sikre at prosjektet utvikler funksjonaliteten for NVI-rapporteringen i den nye tjenesten i
tråd med brukernes behov, ber vi om innspill på forslaget til ny rapporteringsprosess slik den
er beskrevet i vedlagte dokument. Ved behov for avklaringer rundt forslaget og evt spørsmål i
perioden frem til innspill/kommentarer oversendes, bes disse sendt til support@unit.no
Vi ber spesielt om tilbakemelding på Innspillsdokumentets del 4.
4.1 Roller i NVA
De tre rollene som er beskrevet er de som er relevante for NVI-rapportering, men alle
har også rettigheter som ikke er relevante i denne sammenhengen. Unit ber om innspill på
de rettighetene som vil være relevante i NVI-rapporteringen.

4.2 Registrering av NVI-publikasjoner i NVA
For sampublikasjoner kan det være hensiktsmessig å forsøke å fordele arbeidsbyrden mellom
de berørte institusjonene. Det kan gjøres ved å anbefale at ansvaret fordeles med
utgangspunkt i hvem som er korresponderende forfatter. Dette vil kun være en anbefaling, det
vil ikke være mulig kreve at denne følges. Unit ber om innspill på de vurderingene som er
gjort.

4.3 Kvalitetssikring ved registrering eller redigering av NVI-publikasjoner i NVA
I utformingen av brukergrensesnitt i den nye tjenesten er det lagt vekt på å utnytte de
mulighetene teknologien gir for å hjelpe brukeren med å ta riktige valg.
Det gjelder både ved egenregistrering og ved kontroll av metadata importert fra ekstern
datakilde. Unit ber om innspill på de de funksjonene som skal bidra til at metadata om
en NVI-publikasjon skal bli så korrekte som mulig allerede når en ny registrering lagres
i NVA, og dermed redusere behovet for redigering i ettertid.
4.4 Kontroll av NVI-publikasjoner i NVA
En registrering som innfrir kravene til NVI-rapportering vil være en NVIpublikasjon. Dvs inngå i den delmengden i NVA som utgjør Norsk vitenskapsindeks. Det
kreves ikke at hver institusjon som har forfattere på en publikasjon i tillegg må gjøre en
manuell godkjenning av den enkelte registrering som innfrir kravene. For å gi de ansvarlige
for rapporteringen ved institusjonen/enheten oversikt over registrerte NVI-publikasjoner, vil
de få tilgang til egne kontrollfunksjoner. Unit ber om innspill på dette.
4.5 Ferdigstilling av institusjonens NVI-rapportering i NVA
NVA skal ha en egen funksjon som institusjonen kan bruke for å bekrefte at arbeidet med
registrering av årets NVI-publikasjoner er ferdig. Unit ber om innspill på denne
funksjonen.
Webinar
For å gi anledning til en spørsmål-/svarrunde underveis i innspillsrunden arrangerer vi
et webinar med en kort presentasjon den foreslåtte prosessen og anledning til
oppklarende spørsmål i etterkant. Webinaret om forslaget til ny prosess for rapportering til
Norsk vitenskapsindeks gjennomføres mandag den 7. juni kl 10-11:30. Se
unit.no/arrangement for mer informasjon og påmelding.
Frist
Kommentarer/innspill på forslaget til ny prosess for NVI-rapporteringen sendes
til postmottak@unit.no senest 25. juni 2021 med kopi til hege.johannesen@unit.no.
Innspillene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.
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Frode Arntsen
Avdelingsdirektør
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Vedlegg: 1
Mottakerliste:
NORSUS
SINTEF Ocean
UiT Norges arktiske universitet
Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets høgskole
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Kunsthøgskolen i Oslo
NLA Høgskolen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Nord universitet
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
OsloMet - storbyuniversitetet
Politihøgskolen
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetssenteret på Svalbard AS
Universitetet i Sørøst-Norge
VID Vitenskapelige høgskole
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
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Høyskolen Kristiania
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF
Norges handelshøyskole
Arkivverket
Statistisk sentralbyrå
Lovisenberg diakonale høgskole
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Nordlandssykehuset HF
Veterinærinstituttet
Institutt for samfunnsforskning
MF vitenskapelig høyskole
Norsk utenrikspolitisk institutt
Fjellhaug internasjonale Høgskole
Meteorologisk institutt
Barratt Due Musikkinstitutt
Høyskolen for ledelse og teologi
Steinerhøyskolen
Bjørknes Høyskole
NORCE Norwegian Research Center AS
Finnmarkssykehuset
Universitetssykehuset Nord-Norge
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
St. Olavs Hospital
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Fonna
Sjukehusapoteka Vest HF
Helse Førde
Helse Bergen HF
Betanien sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Solli Distriktspsykiatriske Senter
Voss Distriktspsykiatriske Senter (NKS Bjørkeli)
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sykehusapotekene
Diakonhjemmet Sykehus
Sykehuset Innlandet HF
4

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martina Hansens Hospital
Revmatismesykehuset
Oslo universitetssykehus
Vestre Viken HF
Betanien Hospital
Helse Vest IKT
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest Rogaland
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
Kreftregisteret
Valnesfjord Helsesportssenter
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger
Modum Bad
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norut Northern Research Institute Narvik
NTNU Samfunnsforskning
Chr. Michelsen Institute
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt
Fridtjof Nansens institutt
Havforskningsinstituttet
PRIO - Institutt for fredsforskning
Møreforsking
Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling
Nordlandsforskning
Trøndelag Forskning og Utvikling
Norges Geotekniske Institutt
NORSAR
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Regnesentral
CICERO Senter for klimaforskning
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Transportøkonomisk institutt TØI
Vestlandsforsking
Institutt for energiteknikk
LHL-klinikkene
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning
NOFIMA
Samfunns- og næringslivsforskning AS
NORSØK - Norsk senter for økologisk landbruk
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Norsk polarinstitutt
Nasjonalbiblioteket
Norges Geologiske Undersøkelser
Norsk senter for naturforskning
Stiftelsen Ruralis Institutt for for rural- og regionalforskning
Frischsenteret
Norsk folkemuseum
SINTEF
Telemarksforskning Bø
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
SINTEF Energi
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Kopi til:
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