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Retningslinjer for tilgang til, bruk og deling av publiseringsdata fra 

Cristin ved HVL 

Godkjent av prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten, 11.02.2019.   

 
Formål:  

• Å sikre at personvernhensyn blir ivaretatt i forbindelse med innsamlede data om publisering  

• Å sikre felles praksis for tilgang til, bruk og deling av publiseringsdata i HVL 

• Å etterstrebe etisk og ansvarlig bruk av publiseringsdata fra Cristin, i tråd med intensjonen i 

Norsk publiseringsindikator og DORA (Declaration on Research Assessment) 

 

Superbrukertilgang 

Biblioteket er systemansvarlig for Cristin ved HVL, og administrerer superbrukertilganger. 

Administrativt ansatte og ledere som har stillinger eller funksjoner som tilsier at de har bruk for å 

hente ut detaljerte data fra Cristin på jevnlig basis, kan få superbrukertilgang tilpasset sine behov 

etter henvendelse til biblioteket ved avdelingsleder. Tilgangen gis en person, men bestemmes av 

stilling/funksjon. Når en person fratrer sin stilling, skal tilgangen normalt falle bort, og må eventuelt 

omsøkes på nytt i ny stilling.  

Alle med superbrukertilgang plikter å sette seg inn i og overholde disse retningslinjene.  

 

Utlevering av Cristin-data   

Biblioteket lager oversikter basert på publiseringsdata fra Cristin på bestilling og leverer ut etter 

avtale. 

Alle som mottar slike oversikter får også et informasjonsskriv de plikter å sette seg inn i. 

Publiseringspoeng på personnivå eller for «tilfeldige» grupperinger deles ikke ut.  

Lister over publikasjoner deles ut på alle nivå. 

Ledere for mindre, formaliserte enheter (forskergrupper, fagseksjoner, prosjekter) kan få aggregerte 

data om sine enheter.    

 

Bruk av Cristin-data 

Mottatte data skal ikke brukes til andre formål enn det de er samlet inn for, se Cristins 

personvernerklæring. 

Statistikk basert på Cristin-data laget for intern bruk skal ikke offentliggjøres. Eventuell bruk i 

presentasjoner, søknader o.l. skal klareres med biblioteket.  

https://www.cristin.no/om-cristin/personvern/personvernerklering_cristin.pdf
https://www.cristin.no/om-cristin/personvern/personvernerklering_cristin.pdf
https://www.cristin.no/om-cristin/personvern/personvernerklering_cristin.pdf
https://www.cristin.no/om-cristin/personvern/personvernerklering_cristin.pdf
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Publiseringsdata fra Cristin skal ikke brukes alene til evaluering av enkeltforskere i enkeltår. 

All bruk av publiseringsdata til evalueringsformål bør suppleres av andre, dertil egnede data og 

vurderinger. Dette gjelder spesielt bruk av data fra avgrensede perioder. 

Retningslinjene gjelder data som inngår i, eller meldes inn for, HVLs NVI-rapportering.  

 


