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Nominering til 
nivå 2 
Deltakelse, innsyn 
og transparens 
• Ny web-portal – mulighet for 

påvirkning og innsyn 

• Opplæring av fagorgan og 
nominering til nivå 2 i 2017 

• Styrking av datakvalitet 

• Veien videre 

• Anbefalinger om hensiktsmessig 
bruk av publiseringsindikatoren 
(lokal bruk ved institusjonene). 



Ny web-løsning til bruk ved nominering 
PRIORITERTE OPPFØLGINGSPUNKTER: 

 Fagnøytralitet 

 Lokal bruk av indikatoren 

 Nomineringsprosess og legitimitet 

EVALUERING AV INDIKATOREN I 2014 





















Synlighet er en forutsetning 
1. Fagkomiteene må stå 

oppført med minimum en 
kontaktperson på 
nettstedet. 

2. Synlighet er en forutsetning 
for å kunne ha rollen med 
nomineringsansvar.  

3. Bare de personer som står 
oppført under fagfeltet på 
nettsiden vil kunne levere 
inn nomineringsforslag. 

4. Ønsker flere i fagorganet 
denne muligheten, legger vi 
til disse navnene på 
nettstedet.  



Prosedyre for fagorganenes nominering 



Logg inn: 



Start nominering (velg simulering): 
  



Start nominering (lag forslag): 

Velg «Lag ny» 



Vurder eventuelle forslag fra fagmiljøet: 

Hvis ønskelig kan man gi 
forslaget et navn. 

Her er det kommet inn kommentarer på to 
ulike tidsskrift fra fagmiljøet. Ønsker man å se 
kommentaren, klikker man på tidsskriftet. 



Vurder eventuelle forslag fra fagmiljøet: 



Ta med videre eller forkast forslag: 

Dette 
forslaget tar 
vi med oss 
til 
simulering 

Dette forslaget tar vi 
ikke med oss til 
simulering 



1. Fagfeltets publiseringsprofil: Andelen av 
publikasjonene som er i tidsskrifter 
(versus bøker) og dekningsgraden i 
Scopus. 

2. Oppsummering: Først andelen av alle 
lands artikler i Scopus som kommer på 
nivå 2 med denne nomineringen, 
dernest tilsvarende for andelen av 
norske tidsskriftsartikler og andelen av 
alle norske publikasjoner, inkludert 
bøker.  

3. Simuleringsliste: Dette er tidsskrifter 
som man aktivt ønsker å vurdere. Man 
kan hente nye tidsskrifter til 
simuleringslisten ved å klikke på + i 
fagfeltets kanalliste.  

4. Fagfeltets kanalliste: Alle tidsskriftene 
på fagfeltets liste med tilhørende nivå i 
Norge, Danmark og Finland, med 
publikasjonsandeler fra norske forskere 
siste tre år, antall artikler fra hele verden 
for tidsskrifter indeksert i Scopus og et 
mål på gjennomsnittlig antall siteringer 
av artikler i tidsskriftet. Ved å velge «+» 
legger man nye tidsskrifter til 
simuleringslisten.  

1. 

2. 

3. 

4. 



Alle forslag 
skal 
begrunnes! 

Fagorganet har 
mulighet til å tilføre 
en generell 
kommentar til 
forslaget.  





Merk at man her kan levere forslag på 
nytt så mange ganger man ønsker frem 
til fristen. Leverer man et nytt forslag vil 
siste forslag automatisk kanselleres. Om 
andre i fagorganet har «delt» et forslag 
vil dette fremkomme under en egen 
overskrift på denne siden. 



Nominering – kort oppsummert 
1. Logg på nettstedet (https://npi.nsd.no/) med brukernavn og passord for å starte nominering. 

2. Velg Fagfelt og deretter Simulering.  

3. Gå igjennom trinnene: Vurdere, Simulere, Begrunne og Levere 

4. Når fristen er ute (20. oktober) vil forslaget fagorganene har levert være synlig på åpne sider 
under fanen «nomineringer».  

 

 

https://npi.nsd.no/


Viktig å huske årshjul! 
 

Vi trenger hjelp til å gjøre nettsiden kjent ved institusjonene og 
sentralt står muligheten til å kunne kommentere på tidsskrifter. 

Husk at nominering hvert år finner sted i perioden medio august til 
medio oktober. Kommentarer bør derfor være lagt inn i løsningen før 
nominering starter om fagorganene skal kunne ta hensyn til disse i 
forbindelse med nominering.  

  



Styrking av 
datakvaliteten 

 

 

Fra Web of Science til Scopus 
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Dekning av tidsskriftsartikler på nivå 1 



Styrking av 
datakvaliteten 

 

 

Fra Web of Science til Scopus 

 

Dekning av tidsskriftsartikler på nivå 2 
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Styrking av 
datakvaliteten 

 

 

Kartlegging av bokpublisering fra 2010 
til 2016 

 

 

Bokpublisering per fagfelt 



Veien videre: 
1. Nivåendring av forlag er ikke en del av web-løsningen i forbindelse med årets nominering. 

Slike endringsforslag må sendes til NPU på publisering@uhr.no  

2. Flytting av tidsskrifter mellom fagfelt vil kunne utføres i perioden etter at nominering er 
avsluttet og frem til neste nominering starter (januar til juni).  

 

mailto:publisering@uhr.no


 

 

Lokal bruk 
Denne anbefalingen er behandlet i 
Universitets- og høgskolerådets 
forskningsutvalg og Det nasjonale 
publiseringsutvalget.  



Hovedpunkter 

 

 Indikatoren utviklet for å kunne gi et bildet av 
forskningsproduksjon og kvalitet på aggregert nivå. 

 Indikatoren er et usikkert mål på individnivå.  

 Bør derfor brukes med forsiktighet og i samspill med annen 
informasjon jo lenger ut i institusjonen man kommer. 

 Indikatoren kan ikke erstatte det faglige skjønn 

 Indikatoren har ulik treffsikkerhet innen ulike fagområder og 
mengden publikasjoner sier ikke noe om kvaliteten på disse. 

 Som hovedregel bør ikke indikatoren brukes som et avgjørende 
beslutningsgrunnlag for ressursfordeling, karriereoppfølging, 
fordeling av oppgaver, interne ressurser og goder samt 
ansettelsessammenhenger. 

 Bidrag til undervisning, formidling og innovasjon, samt den 
ansattes faglige og sosiale bidrag til fagmiljøet må også tillegges 
vekt.  

 Ren mekanisk bruk av indikatoren frarådes 

 

Denne anbefalingen er behandlet i 
Universitets- og høgskolerådets 
forskningsutvalg og Det nasjonale 
publiseringsutvalget.  



Hovedpunkter 
(forts.) 

 

 Indikatoren skal belønne institusjoner som gjør det godt 

 Den skal virke som et insitament for den lokale ledelsen til å 
legge forholdene best mulig til rette for god forskning og gode 
forskere.  

 God oppfølging av den enkelte ansatte for å fremme god 
forskning og bred publiseringspraksis vil gi uttelling i 
indikatoren, og det vil gi lokale ledere et insitament til å støtte 
slike forskere og forskningsgrupper framfor de som ikke kan 
dokumentere like god forskningskvalitet. 

 Felles anbefalinger fra UHRs forskningsutvalg og Det 
nasjonale publiseringsutvalget.  

 

Denne anbefalingen er behandlet i 
Universitets- og høgskolerådets 
forskningsutvalg og Det nasjonale 
publiseringsutvalget.  


