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Punkter til gjennomgang:

• Synliggjøring av åpen tilgang i 
Nettstedet for 
publiseringsindikatoren og 
Kanalregisteret

• Innføring av nivå X

• Bruk av bibliometri på individnivå 
– fire råd fra Det nasjonale 
publiseringsutvalget



Åpen tilgang



Forlagsforhandlinger
PAR - avtaler



Status for nivå 2

Vi har totalt 2 118 
tidsskrifter/serier på nivå 

2 i 2020

74 % av publikasjonene fra 
norsk forskning siste 5 år 

ble publisert i kanaler som 
enten er i DOAJ eller blant 

tidsskriftene i de 11 
aktuelle avtalene.  



Status for nivå 1

Vi har totalt 25 139 
tidsskrifter/serier på nivå 1 i 

2020

Ser vi på hvor norske forskere 
har publisert de siste 5 år, har

62 % av publikasjonene 
kommet i kanaler som enten er 
i DOAJ eller blant tidsskriftene i 

de 11 aktuelle avtalene.  
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DEKNINGSGRAD BASERT PÅ PUBLISERINGSMØNSTER SISTE 5 ÅR

Dekningsgrad publiseringsmønster nivå 2 Dekningsgrad publiseringsmønster - nivå 1



Behov for integrasjon 
mot internasjonale 
ressurser 
Kanalregisteret og NPI har som oppgave å informere 
norske forskere om gode publiseringskanaler som 
oppfyller bestemte kriterier. Merking av kanaler med 
åpen tilgang står sentralt for oss og vi henter 
informasjon fra ulike internasjonale kilder:

• DOAJ – Register som inneholder over 15 000 åpen 
kanaler, hvorav 4 082 er godkjent på nivå 1 og 2.

• SherpaRomeo har nå gått bort i fra sine fargekoder og 
rendyrkes i stedet som en resurs som presenter 
forlagenes åpen tilgang politikk.

• PAR – avtaler

• Journal Checker Tool (lanseres i løpet av høsten)



Nettstedet for Norsk publiseringsindikator

Informasjon om åpen tilgang:

• SherpaRomeo – ressurs som 
viser forlagenes OA-politikk 
vedrørende egenarkivering

• DOAJ – Directory of open
access journals – Nettsted som 
indekserer OA tidsskrifter

• Unit (U) – tidsskrifter som er 
med i fremforhandlede avtaler 
her i Norge i regi av Unit



Kanalregisteret
– Register over vitenskapelige 
publiseringskanaler. 

• Under avansert søk i Kanalregisteret er 
det mulig å avgrense søk til fagfelt og ulike 
parameter for åpen tilgang. 



Kilde: Gunnar Sivertsen



Innføring av nivå X

• Hva er nivå x? For kanaler hvor det er usikkerhet om godkjenning eller avvisning i lys av gjeldende 
kriterier og tilgjengelig informasjon, også etter at dette er undersøkt og den tilgjengelige 
informasjonen tilsynelatende samsvarer med kriteriene. 

• Offentlig diskusjon om kvalitet på kanaler. Ideen med nivå x er å la et begrenset antall tidsskrifter 
eller bokforlag bli gjenstand for offentlig diskusjon og tilbakemelding, ikke bare fra fagorganene, men 
også fra det norske forskersamfunnet. 

• Involvering av nasjonale fagorgan. Forslag til at en kanal settes på nivå x skal kunne komme fra 
fagorganene, forskersamfunnet eller etter forslag fra AU. AU involverer nasjonale fagorgan FØR et 
tidsskrift plasseres på nivå x. Oversikt over tidsskrifter som er plassert på nivå x presenteres på 
nettstedet for publiseringsindikatoren, både som en samlet liste og sortert per fagfelt. I tillegg vises 
oversikten som et eget søkefelt i Kanalregisteret.

• Endelig vedtak. Etter en viss tid tas avgjørelsen i AU om en kanal på nivå x skal videreføres på nivå 1 
eller ned på nivå 0 (ikke godkjent). Når en kanal har status som nivå x gis det ikke uttelling i form av 
publiseringspoeng (finansieringssystemet). 



Bruk av bibliometri på individnivå
Fire råd til forskningsledere og forskningsinstitusjoner:

1. Bibliometri skal ikke brukes alene. Ansettelser, opprykk, karriereoppfølging og 
fordelinger av oppgaver og ressurser skal bygge på helhetsvurderinger. I de fleste 
tilfeller skal ikke bare forskningen vurderes. Men også i vurderinger av forskningen 
har bibliometriske indikatorer begrenset verdi fordi de kun er tilbakeskuende, ikke tar 
hensyn til forskjeller i forutsetninger og ikke kan erstatte et beslutningsansvar.

2. Biblometri ser ikke framover. Bibliometri peker bakover mot tidligere 
forskningsaktivitet. Vurderinger i forbindelse med ansettelser, opprykk eller tildeling 
av ressurser skal også se framover og vurdere mulighetene for å innfri utlyste krav og 
forventninger.

3. Bibliometri forstår ikke forskjeller i forutsetninger. Forskning og faglig aktivitet 
foregår i mer eller mindre aktive faser alt etter hvilke andre oppgaver man er 
engasjert i, hvilke ressurser som er tilgjengelige til enhver tid, og hvilken type 
prosjekter og samarbeid man er med i. Forskningsledere har ansvar for å forstå 
denne variasjonen ved fordeling av ressurser og ved ansettelser og opprykk.

4. Bibliometri kan ikke beslutte. Når søknadene er mange og det er behov for å foreta 
et utvalg (screening) før nærmere vurderinger av relevante kvalifikasjoner, kan 
bibliometri eventuelt være ett av flere hensiktsmessige hjelpemidler. Men verdien av 
å bruke bibliometri vil være avtakende jo nærmere beslutningen man kommer. 
Kvalitative metoder og en ansvarlig beslutning er nødvendig.



Rådene
finner du på 
https://npi.nsd.no/
(rådene er også oversatt til engelsk) 


