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1. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 

1.1 Nøkkeltall 

 

Indikator 2017 2018 2019 

Publikasjonspoeng per UFF-
årsverk 

0,70 0,66 0,74 

Antall publikasjonspoeng 710,7 701,3 828,5 

Antall vitenskapelige 
publikasjoner 

789 744 921 

Andel publikasjoner på nivå 
2 

14,9 % 15,8 % 15,2 % 

Andel internasjonal 
sampublisering 

41,2 % 38,6 % 43,4 % 

Tabell 1. Nøkkeltall USN 

 Antall publikasjonspoeng per UFF-årsverk ved USN har gått opp de siste årene til 

0,74 i 2019. Dette er positivt, men 0,74 er likevel langt under gjennomsnittet for 

norske universiteter (se avsnitt 1.2). 

 USN hadde en stor økning i antall vitenskapelige publikasjoner og 

publikasjonspoeng i 2019. 

 Nivå 2 publiseringskanaler er regnet som de mest prestisjefylte innen de ulike 

fagområdene. Med i overkant av 15 % nivå 2 publikasjoner har USN lavest nivå 2 

andel av alle norske universiteter (se avsnitt 1.4) 

 Andelen internasjonal sampublisering varierer mye mellom ulike fagområder, 

men med et gjennomsnitt på 43,44 % ligger USN noe lavere enn gjennomsnittet 

for norske universiteter som er på rundt 50 %. 
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1.2 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk1 

  
Figur 1. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk alle universiteter 2017-19 

 
Tabell 2. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk alle universiteter 2017-19 

                                                      

 
1 Se liste over inkluderte stillinger i kategorien «Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) i Appendiks 3. 
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USN hadde 0,74 publikasjonspoeng per Undervisnings- forsknings- og formidlingsårsverk (UFF) i 2019. 

2 Dette er svært lavt. Gjennomsnittlig antall publikasjonspoeng per UFF-årsverk for norske 

universiteter var 1, 28 og det er kun Nord universitet med 0,67 som hadde færre poeng per UFF-

årsverk enn USN i 2019.3 

 
Figur 2. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk fakultetene 2017-19 

 
Tabell 3. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk fakultetene 2017-19 

Det er stor variasjon i antall publikasjonspoeng per UFF-årsverk mellom fakultetene. TNM hadde i 

2019 1,19 publikasjonspoeng per UFF-årsverk og var med det på linje med gjennomsnittet ved flere 

av de større universitetene. HS og HIU trekker ned gjennomsnittet ved USN, med henholdsvis 0,55 og 

                                                      

 
2 Kilde DBH: https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori_publiseringer.action 
3 Se oversikt over hvilke stillinger som inkluderes i kategorien UFF i Appendiks 3. 
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0,56 publikasjonspoeng per UFF-årsverk i 2019. HH har også et relativt lavt antall poeng per UFF-

årsverk, men har hatt en relativt stor økning i perioden til 0,84 i 2019. Det er også verd å merke seg at 

det er meget stor variasjon mellom instituttene når det kommer til antall publikasjonspoeng per UFF-

årsverk (se Appendix 1)  

 

1.3 Publikasjonspoeng per førstestilling4 

 
Figur 3. Publikasjonspoeng per førstestilling alle norske universiteter 2017-19 

                                                      

 
4 Se liste over stillinger inkludert i kategorien «førstestilling» i Appendiks 3. 
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Tabell 4. Publikasjonspoeng per førstestilling alle norske universiteter 2017-19 

Denne indikatoren dividerer alle institusjonens poeng på antall personer i førstestilling. Også på 

denne indikatoren gjør USN det svært dårlig sett i forhold til det nasjonale gjennomsnittet som var på 

2,24 i 2019. USN hadde 1,42 og det var kun Nord universitet med 1,33 som hadde færre poeng per 

førstestilling. 

 

1.4 Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 2 USN og andre universiteter 

 
Figur 4. Antall publikasjoner nivå 1 og 2 USN 2017-19 
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Tabell 5. Antall publikasjoner nivå 1 og 2 USN 2017-19 

 
Tabell 6. Andel publikasjoner nivå 1 og 2 USN 2017-19 

Antall vitenskapelige publikasjoner ved USN gikk svært mye opp fra 2018 til 2019, fra totalt 744 til 

921.  

 

Publiseringskanaler på «nivå 2 skal være de kanalene som oppfattes som de mest ledende kanalene i 

brede fagsammenhenger og som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere.»5 

USNs andel vitenskapelige publikasjoner i nivå 2 kanaler (forlag, tidsskrifter og serier) har vært relativt 

stabil i perioden, på rundt 15 %. Dette er lavt, sett i forhold til de andre norske universitetene. 

 
Figur 5. Andel nivå 2 publikasjoner alle norske universiteter 2019 

                                                      

 
5 https://npi.nsd.no/informasjon 
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1.5 Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 2 fakultetene 

 
Figur 6. Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 2 fakultetene 2017-19 

 
Tabell 7. Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 2 fakultetene 2017-19 

 
Tabell 8. Andel vitenskapelige publikasjoner på nivå 1 og 2 fakultetene 2017-19 
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Bortsett Fakultetet for helse- og sosialvitenskap (HS) har alle fakultetene hatt en oppgang i antall 

vitenskapelige publikasjoner i perioden. På den andre siden har HS den høyeste andelen nivå 2 

publikasjoner med over 19 %. Fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) har 

gått noe ned, til i underkant av 17 %. Fakultetet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) 

har hatt en oppgang i andelen nivå 2 publikasjoner, til 15 % i 2019. Handelshøyskolen (HH) har hatt 

en relativt stor nedgang i andelen nivå 2 publikasjoner fra nesten 19 % i 2018, til 12 % i 2019. 

 

1.6 Antall publikasjonspoeng USN og andre universiteter 2019 

 
Figur 7. Publikasjonspoeng norske universiteter 2019 

 
Tabell 9. Publikasjonspoeng norske universiteter 2019 

USN hadde færre publikasjonspoeng enn alle norske universiteter, bortsett fra Nord universitet, i 

2019. Dersom USN hadde hatt like mange publikasjonspoeng per UFF-årsverk som gjennomsnittet for 

universitetene (1, 28), ville totalsummen for 2019 vært 1423 publikasjonspoeng.  
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1.7 Poengfordeling og antall publikasjoner fakultetene 

 
Figur 8. Publikasjonspoeng fordelt på fakultetene 2019 

 
Tabell 10. Publikasjonspoeng fordelt på fakultetene 2019 

HIU og TNM står for størsteparten av publikasjonspoengene til USN, med henholdsvis 250,54 og 

290,58 publikasjonspoeng i 2019. Når det kommer til publikasjonspoeng per UFF-årsverk er det stor 

forskjell på de to fakultetene. HIU hadde 0,56 publikasjonspoeng per UFF-årsverk i 2019, og TNM 

hadde 1,19. HS har hatt en nedgang i antall publikasjonspoeng per UFF-årsverk de tre siste årene og 

var i 2019 det fakultetet med færrest poeng per UFF-årsverk, mens HH har hatt en jevn økning i 

perioden. 
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Figur 9. Antall publikasjonspoeng pr fakultet 2017-19 

 
Tabell 11. Antall publikasjonspoeng pr fakultet 2017-19 
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1.8 Antall og andel internasjonale sampublikasjoner 

 
Figur 10. Verdenskart - land USN sampubliserte med i 2019 (mørkere farge indikerer økt antall sampublikasjoner) 

 
Figur 11. Antall internasjonale sampublikasjoner 2017-19 
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Tabell 12. Andel internasjonale sampublikasjoner 2017-19 

Økt internasjonal sampublisering har vært en politisk målsetning for sektoren i flere år, og 

publikasjoner med internasjonale medforfattere belønnes med en faktor på 1,3 i den nasjonale 

publiseringsindikatoren. Det er kjent fra bibliometrisk forskning at publikasjoner med forfattere fra 

flere land i gjennomsnitt blir sitert oftere – en indikasjon på høyere gjennomslag (impact) - enn 

publikasjoner hvor alle forfatterne kommer fra samme land/institusjon. Det er generelt lavere andel 

internasjonal sampublisering innen humaniora og samfunnsvitenskap enn innen medisin, 

naturvitenskap og teknologi. 

 
Figur 12. Antall internasjonale sampublikasjoner fakultetene 2017-19 

 
Tabell 13. Andel internasjonal sampublisering fakultetene 2017-19 
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USN hadde i 2019 en total andel internasjonale sampublikasjoner på 43,44 %. Andelen norske 

publikasjoner med internasjonalt samarbeid har økt jevnt de siste årene.6 I 2018 hadde 52 % av 

norske vitenskapelige publikasjoner internasjonale medforfattere. Innen naturvitenskap og teknologi, 

samt medisin og helsefag var andelen internasjonal sampublisering på over 60 %. I 

samfunnsvitenskap var andelen på litt over 30 %, og innen humaniora var den i underkant av 20 %. 

Sett i lys av dette nasjonale gjennomsnittet er andelen internasjonal sampublisering ved USNs 

fakulteter relativt lav, bortsett fra ved HH hvor andelen er betydelig høyere enn det nasjonale 

gjennomsnittet innen samfunnsvitenskap. 

 

 
Figur 13. Internasjonal sampublisering- land 2019 

USNs forskere sampubliserte i 2019 med forskere fra 66 ulike land. Med 11 av disse landene var det 

over 50 sampublikasjoner. Med 13 av landene var det mellom 10 og 49 sampublikasjoner. Med 23 

land var det 2 til 10 sampublikasjoner, og med 19 land var det 1 sampublikasjon. 

 

Se for øvrig oversikter over internasjonal sampublisering for hvert fakultet i kapitlene under. 

 

1.10 Open access 

I Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner fastslår regjeringen 

at «Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet 

vitenarkiv…».7 I 2019 vedtok USN at faglig ansatte skal påse at «en fulltekstversjon av alle 

vitenskapelige artikler er avlevert til vitenarkiv.»8 

                                                      

 
6 Se Indikatorrapporten 2019: https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/indikatorrapporten-
2019/vitenskapelig-publisering/samarbeid-om-vitenskapelig-publisering/ 
7 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-mal-og-retningslinjer-for-apen-tilgang-til-vitenskapelige-
artikler/id2567591/ 
8 http://bibliotek.usn.no/forskerstotte/cristin/roller-og-ansvar/ 
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I 2019 ble 80% av USNs artikler avlevert til vitenarkiv. Dette er en betydelig oppgang fra 2018, da kun 

55 % av de vitenskapelige artiklene ble avlevert til vitenarkiv. Det er likevel grunn til å minne om at 

store universiteter med et betydelig høyere antall vitenskapelige publikasjoner enn USN hadde en 

høyere andel publikasjoner avlevert til vitenarkiv.9 

 

 
Figur 14. Open access status alle norske universiteter 2019 (blå og gul farge indikerer artikler som ikke er avlevert til vitenarkiv) 

 

 
Tabell 14. Open access status alle norske universiteter 2019 

                                                      

 
9 I denne rapportens figurer og tabeller som viser open access status er monografier og antologikapitler utelatt, ettersom 
nasjonale retningslinjer og finansiørers (Forskningsrådet og EU) krav kun gjelder for vitenskapelige artikler. 
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Figur 15. Open access status - antall publikasjoner fakultetene 2017-19 

 
Tabell 15. Open access status - andel  publikasjoner fakultetene 2017-19 

Alle fakultetene har hatt en økning i antall vitenskapelige artikler avlevert til vitenarkiv i perioden. 

Ved HS og TNM var over 20 % artiklene ikke deponert i 2019. Ved HH ble hele 88 % av de 

vitenskapelige artiklene avlevert til vitenarkiv. 

 

Det er også verd å merke seg at alle fakultetene hadde en økning i antall publikasjoner i rene («gull») 

open access tidsskrifter. Dette er i stor grad artikler som har mottatt støtte fra USNs Publiseringsfond. 
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2. Fakultetet for helse- og sosialvitenskap (HS)10 

2.1 Nøkkeltall11 

 

 

Indikator 2017 2018 2019 

Publikasjonspoeng per UFF-
årsverk 

0,66 0,59 0,55 

Antall publikasjonspoeng 147,5 135,9 134,4 

Antall vitenskapelige 
publikasjoner 

181 145 156 

Andel publikasjoner på nivå 
2 

16,6 % 18,6 % 19,2 % 

Andel internasjonal 
sampublisering 

44,8 % 45,5 % 54,5 % 

Tabell 16. Nøkkeltall HS 

 

 

                                                      

 
10 I de følgende avsnittene er publikasjoner og publikasjoner tilknyttet fakultetsnivået og «ukjent enhet» fjernet fra 
oversiktene. Kun publikasjoner som er knyttet til institutt og senter er inkludert. 
11 Figurer og tabeller i de følgende avsnittene er ikke kommentert. 

 Antall publikasjonspoeng per UFF-årsverk ved HS har gått ned de siste årene til 

0,55 i 2019. Dette er lavere enn de andre fakultetene.  

 HS hadde i motsetning til de andre fakultetene en nedgang i antall vitenskapelige 

publikasjoner og publikasjonspoeng i perioden 2017-19. 

 Nivå 2 publiseringskanaler er regnet som de mest prestisjefylte innen de ulike 

fagområdene. Med i overkant av 19 % nivå 2 publikasjoner har HS den høyeste 

andelen nivå 2 publikasjoner av fakultetene, på linje med landsgjennomsnittet. 

 HS hadde høyest andel internasjonal sampublisering av alle fakultetene ved USN i 

2019. 
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2.2 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk 

 

 
Figur 16. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk HS 2017-19 

 
Tabell 17. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk HS 2017-19 
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2.3 Publikasjonspoeng per førstestilling 

 
Figur 17. Publikasjonspoeng per førstestilling HS 2017-19 

 
Tabell 18. Publikasjonspoeng per førstestilling HS 2017-19 
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2.4 Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 2 

 
Figur 18. Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 1 og 2 HS 2017-19 

 
Tabell 19. Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 1 og 2 HS 2017-19 
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Tabell 20. Andel vitenskapelige publikasjoner på nivå 1 og 2 HS 2017-19 

 

 

2.5 Antall publikasjonspoeng 

 
Figur 19. Antall publikasjonspoeng per institutt HS 2019 
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Figur 20. Antall publikasjonspoeng HS 2017-19 

 
Tabell 21. Antall publikasjonspoeng HS 2017-19 
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2.6 Antall og andel internasjonale sampublikasjoner 

 
Tabell 22. Verdenskart - land HS sampubliserte med i 2019 (mørkere farge indikerer økt antall sampublikasjoner) 

 
Figur 21. Antall internasjonale sampublikasjoner HS 2017-19 
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Tabell 23. Andel internasjonale sampublikasjoner HS 2017-19 

 

2.7 Open access 

 
Figur 22. Open access status - antall publikasjoner HS 2017-19 
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Tabell 24. Open access status - andel publikasjoner HS 2017-19 
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3. Fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
(HIU)12 

3.1 Nøkkeltall13 

 

Indikator 2017 2018 2019 

Publikasjonspoeng per UFF-
årsverk 

0,47 0,39 0,56 

Antall publikasjonspoeng 184,2 165,0 250,5 

Antall vitenskapelige 
publikasjoner 

164 168 234 

Andel publikasjoner på nivå 
2 

18,3 % 13,7 % 16,7 % 

Andel internasjonal 
sampublisering 

16,5 % 14,3 % 14,5 % 

Tabell 25. Nøkkeltall HIU 

 

                                                      

 
12 I de følgende avsnittene er publikasjoner og publikasjoner tilknyttet fakultetsnivået og «ukjent enhet» fjernet fra 
oversiktene. Kun publikasjoner som er knyttet til institutt er inkludert. 
13 Figurer og tabeller i de følgende avsnittene er ikke kommentert. 

 Antall publikasjonspoeng per UFF-årsverk har gått noe opp ved HIU de siste 

årene. Men 0,56 poeng per UFF-årsverk i 2019 må likevel kunne sies å være lavt. 

 HIU hadde en meget stor økning i antall vitenskapelige publikasjoner og 

publikasjonspoeng i 2019. 

 Nivå 2 publiseringskanaler er regnet som de mest prestisjefylte innen de ulike 

fagområdene. Andelen nivå 2 publikasjoner ved HIU har variert mye i perioden. 

Med 16,7 % i 2019 hadde HIU noe under landsgjennomsnittet på 20 %. 

 Andelen internasjonal sampublisering varierer mye mellom ulike fagområder, og 

er generelt lav innen humaniora. Landsgjennomsnittet er på i underkant av 20 %. 

HIU er noe under dette med 14,5 % i 2019. 
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3.2 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk 

 
Figur 23. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk HIU 2017-19 

 
Tabell 26. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk HIU 2017-19 
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3.3 Publikasjonspoeng per førstestilling 

 
Figur 24. Publikasjonspoeng per førstestilling HIU 2017-19 

 

 
Tabell 27. Publikasjonspoeng per førstestilling HIU 2017-19 
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3.4 Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 2 

 
Figur 25. Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 1 og 2 HIU 2017-19 

 
Tabell 28. Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 1 og 2 HIU 2017-19 
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Tabell 29. Andel vitenskapelige publikasjoner på nivå 1 og 2 HIU 2017-19 

 

3.5 Antall publikasjonspoeng 

 
Figur 26. Antall publikasjonspoeng per institutt HIU 2019 
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Figur 27. Antall publikasjonspoeng per institutt HIU 2017-19 

 
Tabell 30. Antall publikasjonspoeng per institutt HIU 2017-19 
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3.6 Antall og andel internasjonale sampublikasjoner 

 
Figur 28. Verdenskart - land HIU sampubliserte med i 2019 (mørkere farge indikerer økt antall sampublikasjoner) 

 
Figur 29. Antall internasjonale sampublikasjoner HIU 2017-19 
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Tabell 31. Andel internasjonale sampublikasjoner HIU 2017-19 

 

3.7 Open access 

 
Figur 30. Open access status - antall publikasjoner HIU 2017-19 
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Tabell 32. Open access status - andel publikasjoner HIU 2017-19 
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4. Fakultetet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
(TNM)14 

4.1 Nøkkeltall15 

 

Indikator 2017 2018 2019 

Publikasjonspoeng per UFF-
årsverk 

1,17 1,18 1,19 

Antall publikasjonspoeng 268,8 271,6 290,6 

Antall vitenskapelige 
publikasjoner 

320 309 353 

Andel publikasjoner på nivå 
2 

11,3 % 13,6 % 15,0 % 

Andel internasjonal 
sampublisering 

46,3 % 46,6 % 53,0 % 

Tabell 33. Nøkkeltall TNM 

 

                                                      

 
14 I de følgende avsnittene er publikasjoner og publikasjoner tilknyttet fakultetsnivået og «ukjent enhet» fjernet fra 
oversiktene. Kun publikasjoner som er knyttet til institutt er inkludert. 
15 Figurer og tabeller i de følgende avsnittene er ikke kommentert. 

 Antall publikasjonspoeng per UFF-årsverk ved TNM ligger stabilt på omkring 1,2. 

Dette er betydelig høyere enn de andre fakultetene ved USN 

 TNM hadde en relativt stor økning i antall vitenskapelige publikasjoner og 

publikasjonspoeng i 2019. 

 Nivå 2 publiseringskanaler er regnet som de mest prestisjefylte innen de ulike 

fagområdene. Med 15 % nivå 2 publikasjoner har TNM relativt lav andel nivå 2 

publikasjoner sett i forhold til andre fakultet ved USN og landsgjennomsnittet. 

 TNM har hatt en økning i andelen internasjonal sampublisering. Det er grunn til å 

tro at denne vil kunne økes, ettersom landsgjennomsnittet for naturvitenskap og 

teknologi er på over 60 %. 
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4.2 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk 

 
Figur 31. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk TNM 2017-19 

 
Tabell 34. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk TNM 2017-19 
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4.3 Publikasjonspoeng per førstestilling 

 
Figur 32. Publikasjonspoeng per førstestilling TNM 2017-19 

 
Tabell 35. Publikasjonspoeng per førstestilling TNM 2017-19 
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4.4 Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 2 

 
Figur 33. Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 1 og 2 TNM 2017-19 

 
Tabell 36. Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 1 og 2 TNM 2017-19 



41 

 

 
Tabell 37. Andel vitenskapelige publikasjoner på nivå 1 og 2 TNM 2017-19 

 

4.5 Antall publikasjonspoeng 

 
Figur 34. Antall publikasjonspoeng per institutt TNM 2019 
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Figur 35. Antall publikasjonspoeng per institutt TNM 2017-19 

 
Tabell 38. Antall publikasjonspoeng per institutt TNM 2017-19 
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4.6 Antall og andel internasjonale sampublikasjoner 

 
Figur 36. Verdenskart - land TNM sampubliserte med i 2019 (mørkere farge indikerer økt antall sampublikasjoner) 

 
Figur 37. Antall internasjonale sampublikasjoner TNM 2017-19 
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Tabell 39. Andel internasjonale sampublikasjoner TNM 2017-19 

 

4.7 Open access 

 
Figur 38. Open access status - antall publikasjoner TNM 2017-19 
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Tabell 40. Open access status - andel publikasjoner TNM 2017-19 
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5. Handelshøyskolen (HH)16 

5.1 Nøkkeltall17 

 

Indikator 2017 2018 2019 

Publikasjonspoeng per UFF-
årsverk 

0,65 0,73 0,84 

Antall publikasjonspoeng 107,9 127,8 144,6 

Antall vitenskapelige 
publikasjoner 

136 133 182 

Andel publikasjoner på nivå 
2 

16,2 % 18,8 % 11,5 % 

Andel internasjonal 
sampublisering 

52,9 % 42,9 % 51,7 % 

Tabell 41. Nøkkeltall HH 

 

                                                      

 
16 I de følgende avsnittene er publikasjoner og publikasjoner tilknyttet fakultetsnivået og «ukjent enhet» fjernet fra 
oversiktene. Kun publikasjoner som er knyttet til institutt er inkludert. 
17 Figurer og tabeller i de følgende avsnittene er ikke kommentert. 

 Antall publikasjonspoeng per UFF-årsverk ved HH har gått jevnt opp de siste 

årene til 0,84 i 2019. Dette er positivt, men 0,84 er likevel langt under 

gjennomsnittet for norske universiteter (se avsnitt 1.2). 

 HH hadde en stor økning i antall vitenskapelige publikasjoner og 

publikasjonspoeng i 2019. 

 Nivå 2 publiseringskanaler er regnet som de mest prestisjefylte innen de ulike 

fagområdene. HH hadde i 2019 en lav andel nivå 2 publisering sett i forhold til de 

foregående årene og nasjonalt gjennomsnitt.  

 Andelen internasjonal sampublisering ligger rundt 50 % for HH. Dette er på linje 

med landsgjennomsnittet for alle fagområder, og betydelig høyere enn nasjonalt 

gjennomsnitt for samfunnsvitenskap (30 %). 
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5.2 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk 

 
Figur 39. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk HH 2017-19 

 
Tabell 42. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk HH 2017-19 
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5.3 Publikasjonspoeng per førstestilling 

 
Figur 40. Publikasjonspoeng per førstestilling HH 2017-19 

 
Tabell 43. Publikasjonspoeng per førstestilling HH 2017-19 
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5.4 Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 2 

 
Figur 41. Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 1 og 2 HH 2017-19 

 
Tabell 44. Antall vitenskapelige publikasjoner og nivå 1 og 2 HH 2017-19 
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Tabell 45. Andel vitenskapelige publikasjoner på nivå 1 og 2 HH 2017-19 

 

5.5 Antall publikasjonspoeng 

 
Figur 42. Antall publikasjonspoeng per institutt HH 2019 
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Figur 43. Antall publikasjonspoeng per institutt HH 2019 

 
Tabell 46. Antall publikasjonspoeng per institutt HH 2019 
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5.6 Antall og andel internasjonale sampublikasjoner 

 
Figur 44. Verdenskart - land HH sampubliserte med i 2019 (mørkere farge indikerer økt antall sampublikasjoner) 

 

 
Figur 45. Antall internasjonale sampublikasjoner HH 2017-19 
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Tabell 47. Andel internasjonale sampublikasjoner HH 2017-19 

 

5.7 Open access 

 
Figur 46. Open access status - antall publikasjoner HH 2017-19 
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Tabell 48. Open access status - andel publikasjoner HH 2017-19 
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Appendiks 1. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk alle institutter 2017-19 

 
Figur 47. Publikasjonspoeng per UFF-årsverk alle institutter 2017-19 
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Appendiks 2. Antall publikasjonspoeng alle institutter 2017-19 

 
Figur 48. Antall publikasjonspoeng alle institutter 2017-19 
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Appendiks 3. Data og stillingskategorier 

 

Data om publikasjonspoeng per UFF-årsverk og førstestilling er hentet ut fra DBH i mai 2020 og 

behandlet i Tableau. 

 

Grunndata for de andre indikatorene er hentet ut av DUCT (datauttrekk fra Cristin til Tableau) og 

behandlet i Tableau siste uken i mai 2020. Dette betyr at det kan være mindre avvik mellom disse 

dataene og tallene i DBH, ettersom DUCT er en kontinuerlig oppdatert database. Publikasjoner som 

har blitt endret i Cristin etter rapportering er altså ikke inkludert i datamaterialet.  

 

Stillinger definert som undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF): 

Stillingskode Stillingsbenevnelse 

1007 Høgskolelærer 

1008 Høgskolelektor 

1009 Universitetslektor 

1010 Amanuensis 

1011 Førsteamanuensis 

1012 Høgskoledosent 

1013 Professor 

1017 Stipendiat 

1108 Forsker 

1109 Forsker 

1110 Forsker 

1111 Forskningssjef 

1183 Forsker 

1198 Førstelektor 

1352 Postdoktor 

1378 Stipendiat 

1404 Professor 

1483 Undervisningsdosent 

1532 Dosent 

8013 Professor II 

8028 Førsteamanuensis II 

8029 Universitetslektor II 

9301 Professor II 

Kilde: https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingstype.action?stil_id=1 

 

Stillinger definert som førstestillinger: 

Stillingskode Stillingsbenevnelse 

1011 Førsteamanuensis 

https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingstype.action?stil_id=1
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Stillingskode Stillingsbenevnelse 

1012 Høgskoledosent 

1013 Professor 

1109 Forsker 

1110 Forsker 

1111 Forskningssjef 

1183 Forsker 

1198 Førstelektor 

1352 Postdoktor 

1404 Professor 

1483 Undervisningsdosent 

1532 Dosent 

8013 Professor II 

8028 Førsteamanuensis II 

9301 Professor II 

Kilde: https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingstype.action?stil_id=4 

 

Kategorier i open access oversiktene: 

- Grønn OA (deponert): Vitenskapelige artikler publisert i abonnementstidsskrifter og avlevert 

til vitenarkiv. 

- Gull OA (deponert): Vitenskapelige artikler publisert i rene open access tidsskrifter og avlevert 

til vitenarkiv. 

- Gull OA (ikke deponert): Vitenskapelige artikler publisert i rene open access tidsskrifter som 

ikke er avlevert til vitenarkiv. 

- Ikke OA (ikke deponert): Vitenskapelige artikler publisert i abonnementstidsskrifter som ikke 

er avlevert til vitenarkiv. 

https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingstype.action?stil_id=4

