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Det har de siste syv årene vært en jevn økning i antall publikasjoner på Det medisinske fakultet fra 1601 i 2009 

til 1994 i 2015. Ett unntak var 2013 hvor antallet falt fra 1874 i 2012 til 1775 i 2013. Se vedlegg figur 1. For-

delingen mellom nivå 1 og nivå 2 publikasjoner har ligget stabilt siden 2009, og i 2015 var fordelingen 78,2 % på 

nivå 1 og 21,2 % på nivå 2. Antall publikasjonspoeng har siden 2011 gått jevnt ned fra 678,8 poeng til 632,7 

poeng i 2015. Denne nedgang skjer parallelt med at antallet «VIT-2 ansatte» har økt fra 583 i 2009 til 655 i 

2015. Disse endringer medfører at resultatindikatoren «Ant. publ.poeng/VIT-2» har gått ned fra 1,16 i 2009 til 

0,97 i 2015. Denne utvikling står i kontrast til både fakultetets ambisjon om at resultatindikatoren for 2017 skal 

øke til 1,10, og til at fakultetets vitenskapelige produksjon reelt sett har økt i samsvar med fakultetets strategi 

om øke samarbeid, og særlig internasjonalt samarbeid. En stadig større andel medforfattere utenfor fakultetet 

har ført til en «devalueringseffekt» på beregningen av publikasjonspoeng.  

Fra og med 2015 brukes en ny beregningsmetode for utregning av publikasjonspoeng som medfører at devalu-

eringseffekten forårsaket av et publiseringsmønster med en stadig større andel medforfattere reduseres, og at 

internasjonalt samarbeid nå belønnes med en faktor på 1,3*.  

Ny beregningsmetode gir et betydelig løft i antall publikasjonspoeng for vårt fakultet som i 2015 fikk 1424,1 

poeng sammenliknet med 632,7 poeng etter gammel beregning. Endringen for vårt fakultet er større enn en-

dringen som er skjedd nasjonalt, idet fakultetet etter ny beregning fikk en nasjonal andel på 6,49 % mot 4,22 % 

etter gammel beregning. Med innføringen av ny beregningsmetode er 2015 samtidig definert som en «null-år», 

slik at det på UiO ikke skjer noen endring på den interne fordeling av midler mellom fakultetene. En endring 

skjer først for 2016 basert på endringer i forhold til 2015. Derfor brukes resultatindikatoren for 2015 fortsatt 

basert på gammel beregning av publikasjonspoeng. Videre bruk av indikatoren skal revurderes høsten 2016. 

    HOVEDTALL 2015 Endring ⱡ 

–  Antall publikasjoner 1994 6,3 % 
–  Antall publikasjonspoeng etter gammel beregning 632,7 poeng -4,9 % 
–  Antall publikasjonspoeng etter ny beregning 1424,1 poeng 1,8 % 
–  Antall VIT-2 ansatte 655 1,6 % 
–  Resultatindikator basert på gammel beregning 0,97 -5,8 % 
–  Resultatindikator basert på ny beregning 2,17 0 % 
      

ⱡ (Endring fra 2014 til 2015 er basert på samme beregningsgrunnlag/metode) 



Dersom ny beregning legges til grunn vil indikatoren vise at den har ligget relativt stabil siden 2010 og fram til 

2015. Det betyr at økningen i antall publikasjoner og antall VIT-2 ansatte har vært sammenfallende. Bruk av re-

sultatindikatoren basert på gammel beregning viser dermed et ukorrekt bilde av fakultetets vitenskapelig pro-

duksjon som reelt har økt de siste årene.  

En interessant observasjon med omleggingen til ny poengberegning er at det nå ses en sterkere korrelasjon 

mellom antall publikasjoner og antall publikasjonspoeng for alle våre institutter – også for Helsam som etter 

gammel beregning ikke viste noen korrelasjon. Se figur 2. Forholdstallet mellom antall publikasjoner og antall 

publikasjonspoeng (se innfelt graf i figur 2) viser at både Klinmed og IMB utviser samme publiseringstrend, men 

også at Helsam ikke helt oppnår samme relative antall publiseringspoeng per publikasjon. Dette viser at publi-

seringsmønsteret på Helsam riktig nok får en vesentlig bedre uttelling etter ny poengberegning, men ikke nok 

til at helt å bli sidestilt med de andre institutter. Denne forskjell kan derfor ikke alene forklares ut fra en gene-

rell utvikling med stadig flere medforfatter, og heller ikke ut fra en endring i publiseringskanal. Derimot ser det 

ut til at en belønning av publiseringer med utenlandske medforfattere ikke gir samme løft som på de to andre 

institutter. Dette bør undersøkes nærmere.  

De ulike institutter løfter noe ulikt fakultetets poeng økning etter ny beregning. Se figur 3. Den største økning 

skjer på Klinmed, hvor antall publiseringspoeng i 2015 økte fra 346,3 poeng (svarende til 54,7 % fakultetets 

totale publikasjonspoeng etter gammel beregning) til 908,6 poeng (svarende til 63,8 % fakultetets totale publi-

kasjonspoeng etter ny beregning). Tilsvarende tall for IMB er 123,6 (19,5 %) og 215,7 (15,2 %) – og for Helsam 

161,2 (25,5) og 296,5 (20,8 %). Dette viser at devalueringseffekten på grunn av mange medforfattere som følge 

av gammel beregning var størst for Klinmed. 

 

*Beregning av publika-

sjonspoeng (PPi) for vår 

institusjon (i) etter ny og 

gammel utregning fram-

går av formlene til høyre. 

 

 

Bruk av bibliometriske analyseverktøy 

August 2015 kjøpte universitetet en lisens til det bibliometrisk analyseverktøy SCIVal fra Elsevier. Analysene 

baserer seg på bruk av databasen Scopus som UiO fra før har hatt tilgjengelig for bibliometriske søk. Analyse-

verktøyet har vist seg å være betydelig mer brukervennlig, enn det tilsvarende verktøy som universitetet tid-

ligere har brukt fra Thomson Reuters basert på data fra Web of Science. I tillegg til å analysere enkelte forskere, 

gir SciVal mulighet for også å gjøre analyser på egen definerte forskningsgrupper for å kartlegge vitenskapelig 

produksjon, synlighet og samarbeidsprofiler ved hjelp av et stort utvalg ulike indikatorer. Se figur 4. Fakultetet 

har sett på hvordan SciVal kan brukes for å bistå instituttene med å kartlegge egen vitenskapelig aktivitet, men 

også med å bistå forskerne med å utarbeide bedre og skreddersydde bibliometriske profiler i forbindelse med 

blant annet søknader om ekstern finansiering. For å gjøre slike analyser har det vært nødvendig og registrerer 

alle fast ansatte forsker. Ved å bruke tagging med blant annet stedkode og stillingskode er det mulig å lage 

analyser på gruppenivå.  

I samarbeid med instituttlederne har det vært satt i gang et samarbeid for å utarbeide ulike analyser for å kart-

legge forskningsaktiviteten på klinikker, avdelinger og seksjoner. Så langt har er det utarbeidet større analyser 

for de to største avdelinger på IMB og for samtlige avdelinger på Helsam. Det har i tillegg vært utarbeidet flere 

bibliometriske analyser for forskere som søker om ekstern finansiering.  

Med utgangspunkt i at alle fakultetets forskere nå ligger registret i SciVal, har det i samarbeid med Herman 

Strøm fra Avdeling for fagstøtte vært satt i gang et prøveprosjekt for å vurdere om SviVal kan brukes til mål-

rettet identifisere søkere som oppfyller et bestemte sett kriterier for blant annet ERC Starting Grant. Slike ana-

lyser kan være et støtteverktøy for instituttene for å identifisere søkere som bør oppfordres til å søke om ek-

stern finansiering.  

Fakultetets strategi er å styrke vår kompetanse innen bibliometri slik at det er mulig å bistå instituttene og våre 

forskere med bedre og mer presise analyser og bibliometriske profiler.  



VEDLEGG  
Figur 1 Figuren viser den vitenskapelig produk-

sjon på Det medisinske fakultet i perioden 2009 

til 2015 målt i antall publikasjoner (rød linje) og 

antall publikasjonspoeng i CRIStin etter enten 

gammel beregningsmetode (blå stiplet linje) eller 

ny beregningsmetode (blå linje) som brukes fra 

og med 2015. Det har vært en jevn økning i antall 

publikasjoner i hele perioden bortsett fra i 2013. 

Ny beregningsmetode slår posistivt ut for medfak 

fordi «devalueringseffekten» av mange medfor-

fattere reduseres og internasjonalt samarbeide 

belønnes.  

Resultatindikatoren (innfelt graf) er basert på 

publikasjonspoeng etter gammel beregnings-

metode (blå stiplet linje) delt på antall «Vit.2 an-

satte» (grøn linje). Basert på gammel beregnings-

metode har antallet publikasjonspoeng minket 

siden 2011. Samtidig har det tilsvarende vært en 

økning i antall «Vit.2 ansatte). Dette fører til at 

resultatindikatoren (svart linje i innfelt graf) grad-

vis går ned fra 1,16 i 2009 til 0,97 i 2015.  

Dersom ny beregningsmetode til sammenlikning 

legges til grunn (stiplet linje i innfelt graf), ligger 

resultatindikatoren relativt sett stabil i samme 

periode og det ses liten eller ingen endring i 

perioden 2013-2015. Senere års endret publi-

seringsmønster med et økende antall medfor-

fattere synes derfor å gjøre resultatindikatoren 

stadig mindre egnet til å fange opp en reell øk-

ning i den vitenskapelig produksjon.  

 

 
Figur 2 Figuren viser de ulike institutters viten-

skapelige produksjon målt i forhold til antall pub-

likasjoner (fete linjer) og antall publikasjons-

poeng i CRIStin basert på ny beregningsmetode 

(stiplet linjer). Sammenliknet med gammel bereg-

ningsmetode, viser ny beregningsmetode en en-

da sterkere korrelasjon mellom antall publika-

sjoner og antall publikasjonspoeng for samtlige 

institutter. For perioden 2011-2015 er korrela-

sjonskoeffisienten for Klinmed 0,95 (0,86), IMB 

0,97 (0,96) og for Helsam 0,39 (-0,25). Tall i 

parentes er basert på gammel beregning av pub-

likasjonspoeng.  

Både Klinmed og Helsam har hatt en jevn økning 

av både antall publikasjoner og antall publika-

sjonspoeng i hele perioden 2009 til 2015, mens 

IMB hadde en nedgang mellom 2011 og 2014 

etterfulgt av en svak stigning i 2015.   

Forskjellen mellom ny og gammel beregnings-

metode er størst for Klinmed som i 2015 gikk opp 

fra 346,3 poeng til 908,6 poeng. Helsam fik den 

laveste relative økningen fra 161,1,6 poeng til 

296,5 poeng. IMB gikk opp fra 123,6 poeng til 

215,7 poeng. Forskjellene viser at det er ulike 

publiseringsmønstre som har betydning for be-

regningen av publiseringspoeng for de tre insti-

tutter, men innfelt graf viser også at dette endret 

publiseringsmønster har noe ulik vekt når man 

ser på det relative forholdstallet mellom antall 

publikasjoner og antall publikasjonspoeng.  



Figur 3 Figuren viser hvordan ny (fete linjer) og 

gammel beregningsmetode (stiplete linjer) av 

publikasjonspoeng i CRIStin slår ut for de ulike in-

stitutter. 

Det er to forhold som slår ut på poengbereg-

ningen når gammel beregningsmetode brukes; i) 

Antall medforfattere og ii) publiseringskanal. I 

perioden 2009 til 2015 ligger forholdet mellom 

nivå 1 og 2 publikasjoner stabilt (innfelt graf). Det 

betyr at det hovedsakelig er fakultetets for-

fatterandeler som får betydning. Stadig lavere 

antall publikasjonspoeng skyldes derfor at det 

publiseres med stadige flere medforfatter uten-

for fakultetet.  

Figuren viser at ny beregningsmetode gir større 

uttelling for samtlige tre institutter, men også at 

det store løft hovedsakelig skyldes publiseringen 

på Klinmed fordi de har den største vitenskapelig 

produksjon med over 66% av fakultetes publika-

sjoner og fordi de relativt sett kommer bedre ut 

med ny beregningsmetode.  

Generelt sett er det en klart bedre korrelasjon 

mellom vitenskapelig produksjon målt i antall 

publikasjoner og antall publikasjonspoeng for 

samtlige institutter, men ulik korrelasjonskoeffi-

sient og forholdstall (se fig. 2) mellom disse mål-

tall på de ulike institutter, viser allikevel at det er 

forskjeller i publiseringsmønsteret, som ikke 

alene kan forklares ut fra antallet medforfatter 

som inngår i hver publikasjon. 
 

Figur 4 Figuren viser et eksempel på en grafisk framstilling av en bibliometrisk analyse fra SciVal basert på data fra Scopus. 

 
 

Kilder Publiseringspoeng etter ny og gammel beregningsmetode; CRIStin data levert av CRStin kontoret. Antall Vit.2 an-

satte: UiO Styringskart. Fordeling av nivå 1 og 2 publikasjoner, samt nasjonale publiseringsdata; Database for statistikk om 

høgre utdanning, NSD. 


