
 Registrere en artikkel i et tidsskrift 
 
For å registrere en artikkel i et tidsskrift velger du ”Forskningsresultater” i 
menyen til venstre. For å registrere et nytt resultat velger du ”registrer 
resultat”.  
 
 
1. Velg deretter hovedkategori publikasjonen tilhører; her 
Tidsskriftspublikasjon. Velg deretter underkategori.  
I denne gjennomgangen er ”Vitenskapelig artikkel” valgt.  
 

 
 
2. Når du har valgt underkategori er neste trinn å registrere forfatter(e) som 
har skrevet artikkelen. Dette kan gjøres enten ved å velge personer fra din 
hurtigliste (se kapittel 4.7.) eller ved å søke etter personen.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Når du har skrevet inn navnet på personen og trykket på ”søk etter person” vil 
du få opp en rullegardinmeny. I listen er det viktig at du velger rett person.  
 

 
 
For personer ansatt ved en Cristin-institusjon er det viktig at person har en (P) 
registrert etter sitt navn. Velg alltid (P) hvis det er mulig.  
 
3. Når forfatteren(e) er registrert vil et nytt bilde komme opp. Her kan du enten 
endre:  

 Sted (trykk på huset og hent opp ny forfatteradresse eller legge til flere)  

 Slette personen (velg rødt kryss for å slette).  

 Rekkefølgen (bruk blå pil for å endre rekkefølgen) 
 

 
 
4. Når alle forfatterne er registrert trykker du ”Gå videre”. Du vil nå få opp et 
nytt bilde hvor du kan registrere ”God vitenskapelig praksis”.  
 

 
 
Her kan du hake av for at denne publikasjonen til oppfyller kravene til 
”Vancouver-reglene” om medforfatterskap. I tillegg er det mulig å registrere 
referansenummer til datapakke hvis din institusjon har en ordning for 
datapakker.   

http://www.uio.no/forskning/om-forskningen/etikk/handbok/publisering/lover-og-regler.html


5. I neste ledd registreres orginalspråk og tittel for publikasjonen. Finner du 
ikke orginalspråket for din publikasjon, kan du velge den utvidede språklisten.  
 

 
 
6. Neste steg er å registrere tidsskriftet. På samme måte som man legger til 
personer søker man på tidsskrifter i databasen. De fleste tidsskrift skal være 
lagt inn her. Det er også mulig å hente tidsskriftet fra hurtiglisten (se nederst på 
siden)  
 

 
 
Søk etter tidsskriftet for publikasjonen enten ved navn eller ISSN. Du får opp en 
rullegardinmeny. Velg tidsskriftet for publikasjonen.  
 
7. Når riktig tidsskrift er valgt skal man registrere opplysningene om 
publikasjonen. Det er kun årstall som er obligatorisk å registrere, men jo mer 
du vet og kan registrere, jo mer verdifull kan oppføringen og Cristin-basen 
potensielt bli.  
 



 
 
8. Når alle hovedopplysningene til en publikasjon er lagt inn kan posten lagres. 
Det er også mulig å registrere supplerende opplsyninger eller redigere posten.  
 
Den ferdig posten ser slik ut: 

 

 

 Hurtigliste tidsskrifter  
Formålet med hurtigliste for tidsskrifter er lik hurtiglisten for personer. Det er 
her mulig å registrere en liste over de vanligste publiseringskanalene som blir 
brukt. Listen vil komme opp i registreringsbildet for Tidsskriftspublikasjoner.  



 

Hurtigliste personer  
Formålet med hurtigliste for personer er raskt å kunne hente opp personer ved 
registrering av vitenskapelige arbeider. Her kan personer en ofte sampubliserer 
med legges inn med navn og stedtilhørighet.  
Det er mulig å hente opp Cristin-personer ved å søke på etternavn og fornavn, 
eller hente opp alle personer ved din avdelingen. I tillegg er det anledning til å 
registrere forskere som ikke tilhører en Cristin-institusjon.  
For å kunne legge til stedtilhørighet brukes huset til høyre i bildet.  
 

 


