
Hjelp til forskningsresultater 
Cristin skal brukes i fordeling av midler og registreringen må derfor ha høyere datakvalitet enn 
ForskDok. Dette betyr at du alltid må sjekke om en person eller et tidsskrift allerede er 
registrert i databasen før du legger inn nye personer/tidsskrift i Cristin. Det er selvsagt mye 
annet nytt men det er denne kontrollrutinen som gjør registreringen i Cristin annerledes enn i 
ForskDok 
 
Søk etter person 
Når du registrerer en forfatter må du søke etter personen i Cristins personregister. Registeret 
inneholder alle ansatte ved brukerinstitusjonene, samt alle personer som tidligere er registrert 
som forfattere. For å gjøre dette litt lettere kan du lage en personliste. Dette er en liste over 
dine samarbeidspartnere som du kan lage slik at du slipper å søke opp navnene gang etter 
gang. Personregisteret i Cristin gjør også at vi kan gi beskjed til forfattere, enten ved innlogging 
eller via e-post, dersom det foretas en registrering i forfatterens navn, eller hvis en av postene 
endres eller slettes fra systemet. 
 
Søk etter tidsskrift 
Hvis du registrerer en tidsskriftsartikkel må du søke i et tidsskriftsregister. I utgangspunktet 
inneholder registeret opplysninger om de tidsskrift som er mest brukt ved din 
primærinstitusjon. Det er enkelt å registrere et tidsskrift som ikke er i databasen fra før av. 
Akkurat som med personer finnes det en tidskriftliste , som du kan bruke for raskt å hente frem 
et tidsskrift man publiserer i regelmessig. 
 
Hurtiglister 
Det at du må søke etter personer og tidsskrift gjør registreringen i Cristin litt tungvint, men det 
er påkrevd for å få gode nok data. Vi har imidlertid forenklet registreringen for deg ved å 
innføre hurtiglister. Dette er lister som du selv lager, og som inneholder personer/tidsskrift som 
du ofte benytter seg av i registreringen. Hvordan brukes hurtiglister? 
 
Velg rett publikasjonskategori! Kategorier som gir uttelling i ”tellekantsystemet” 
Publikasjonskategorier i Cristin 
 
Alle bidragsytere må registreres! Dette er vel en selvfølge, men en del sluntrer unna på dette 
punktet. Tildelingen fra Kunnskapsdepartementet baseres på forfatterandeler, det er derfor 
viktig at alle bidragsytere er med og med riktig adresse. Se adresseringsinstruks.  
 
Det skal være samsvar mellom forfatteradressene på originalen og forfatteradressene i 
Cristin-posten! Den institusjonen som skal krediteres for arbeidet MÅ være oppgitt som 
adresse.  
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