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Bakgrunn 
Foreliggende rapport er utarbeidet på forespørsel fra Det helsevitenskapelige fakultet 
ved UiT Norges arktiske universitet (HF), som ønsket å få vite mer om omfanget av 
sampublisering med Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i 2014, både for 
fakultetet som helhet og for enkeltinstitutter.  
 
Siden data fra bare ett år kan gi grunnlag for feilaktige konklusjoner på grunn av 
tilfeldige svingninger, fant vi grunn til å utvide datagrunnlaget fra året 2014 til årene 
2012–2014.  
 
Data som er brukt i analysen er hentet fra CRIStin, nærmere bestemt rapporten NVI-
kontrolldata (Excel) for de enkelte årene. Data for UNN (og Nordlandssykehuset HF – 
heretter NLSH) har vi fått fra Helse Nord RHF, de er også hentet fra CRIStin. Når 
rapporten omtaler sampublisering er det publisering hvor minst to av disse 
institusjonene samarbeider om publisering. Publikasjoner som i rapporten er omtalt 
som ikke sampubliserte kan være publisert i samarbeid mellom en av disse institusjoner 
og en eller flere institusjoner som ikke inngår i analysen.  Det er kun tellende 
publikasjoner i finansieringssystemet (publikasjoner på nivå 1 eller 2) som er grunnlag 
for analysen, og et lite antall registrerte publikasjoner som ikke har blitt endelig 
godkjent er ekskludert. Data fra CRIStin er hentet på et senere tidspunkt enn den 
offisielle registreringsfristen for publikasjoner, dette kan medføre mindre avvik i forhold 
til «offisiell» statistikk for publikasjoner for de samme årene. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at det er de adressene forfatterne har oppgitt i 
publikasjonene som er grunnlag for statistikken. Om adressene ikke samsvarer med 
realitetene bak de enkelte artiklene, blir heller ikke statistikken korrekt. Alle adresser 
skal være godkjent av alle institusjoner som er blitt oppgitt som adresse, for alle 
publikasjoner som inngår i analysen. Om forfattere som har tilhørighet til flere enheter 
eller organisasjoner fører opp alle disse adressene, uavhengig av om alle er involvert i det 
aktuelle forskningsprosjektet og artikkelen, oppstår det «fiktive» samarbeid. Det har 
ikke vært mulig å gjøre en kartlegging av omfanget av delte adresser for forfatterne i 
løpet av den tiden som har stått til rådighet for arbeidet. 
 
«Massering» av data medfører alltid risiko for at det oppstår feil som ikke var i det 
opprinnelige materialet. Det er forsøkt å holde kontroll med dette, men om noen skulle 
oppdage feil/mangler bes de ta kontakt med forfatteren. 
 
I rapporten er Helsefakultetet gjennomgående forkortet HF – et par steder brukes HF 
også om helseforetak (i fullstendig gjengivelse av foretaksnavnene) men dette burde ikke 
skape uklarheter. 
 
Ev. synspunkter som fremmes i rapporten står for forfatterens regning, og ikke for noen 
av de undersøkte institusjoners eller UiT Norges arktiske universitets regning. 
 
 
Tromsø, 22. mai 2015 
Jan Erik Frantsvåg 

   
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens. 
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Sammendrag 
Det foreligger på institusjonsnivå et betydelig publiseringssamarbeid mellom de tre 
institusjonene. HF publiserer riktignok det vesentligste av sine artikler uten å 
samarbeide med noen av de to andre institusjonene, men så har også HF store 
fagmiljøer som ikke nødvendigvis har sine mest naturlige forskningspartnere i Helse 
Nord RHF. Trolig er mange av de publikasjoner som i rapporten fremstår som ikke 
sampubliserte, sampubliserte med andre institusjoner enn dem som inngår i denne 
analysen – dette har vi imidlertid per i dag ikke data til å kunne tallfeste. 
 
70–75 % av UNNs publikasjoner er publisert i samarbeid med HF og/eller NLSH.  
 
Tilsvarende er 80–90 % av NLSHs publikasjoner et resultat av samarbeid med HF 
og/eller UNN. Flertallet av NLSHs sampublikasjoner er resultat av samarbeid med kun 
HF, uten involvering av UNN.  
 
Det er verdt å merke seg at så godt som alt publiseringssamarbeid mellom UNN og 
NLSH skjer i samarbeid med HF, i treårsperioden er det kun funnet 1 artikkel som er 
et resultat av samarbeid bare mellom UNN og NLSH. 
 
Andelen og antallet artikler som sampubliseres ser ut til å holde seg noenlunde stabilt i 
perioden 2012–2014, selv om det er variasjoner mellom årene.  
 
Tabell 1Noen hovedtall for publisering og sampublisering 2012–2014 

 Artikler totalt Artikler sampublisert 
 UiT UNN NLSH UiT UNN NLSH 
2012 650 327 51 265 240 47 
2013 609 284 60 230 201 51 
2014 654 303 65 261 224 53 

 
Andelen sampublisering mellom HF og UNN ligger jevnt over på et nivå på ca. 40 % 
av HFs artikler. 
 
Av de større enhetene ved HF er det IKM som gjennomgående har høyest 
sampublisering med UNN, nokså stabilt i underkant av 70 % av artiklene er 
sampublisert. IMB sampubliserer i underkant av 50 % av sine artikler med UNN, ISM 
i overkant av 20 %. IFA har en sampublisering i underkant av 10 %, IHO i overkant av 
30 %, mens IPS svinger en del men ligger på i overkant av 20 % totalt for de tre årene. 
RKBU har små tall, og de svinger mye slik at det er vanskelig å se noen tendens eller 
utvikling.  
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Intern sampublisering på HF 2014 
 
For 2014 har vi sett litt på omfanget av sampublisering internt på HF, sampublisering i 
den forstand at forfatterne kommer fra mer enn ett institutt ved HF  
 
Av de 654 publikasjonene er det 10 som har fra 3 til 12 forfattere fra 3 institutter ved 
HF Institutt for klinisk medisin (IKM) er involvert i 9 av disse publikasjonene, Institutt 
for medisinsk biologi (IMB) i 4, Institutt for samfunnsmedisin (ISM) i 5 og Institutt 
for helse- og omsorgsfag (IHO) i 4 mens øvrige institutter er involvert i 3 eller færre av 
dem.  
 
93 artikler, med fra 2 til 10 lokale forfattere, har forfattere fra 2 institutter ved HF. 
IKM er involvert i flest av disse, 62; IMB i 34 og ISM i 33 mens IHO er involvert i 23. 
 
Endelig har flertallet av artikler, 551, kun forfatter(e) fra ett enkelt institutt ved HF  
 
Tabell 2 Artikler per institutt ved HF 2014 

Institutt Fork. Artikler 
Det helsevitenskapelige fakultet  7 
Fakultetsadministrasjon  4 
Institutt for farmasi IFA 46 
Institutt for helse- og omsorgsfag IHO 54 
Institutt for klinisk medisin IKM 264 
Institutt for klinisk odontologi IKO 16 
Institutt for medisinsk biologi IMB 98 
Institutt for psykologi IPS 54 
Institutt for samfunnsmedisin ISM 199 
Kunnskapssenter for barn og unges utvikling i Nord  25 
Sum  767 

 
At tallene i tabellen over summerer seg til 767, og ikke til 654 som er totaltallet for 
artikler ved HF i 2014 skyldes nettopp at de 103 artiklene som har forfattere fra mer 
enn ett institutt her telles en gang per involvert institutt. 
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Sampublisering på institusjonivå 
 
2012 
I 2012 var det følgende sampubliseringsmønster på institusjonsnivået: 
 
HF publiserte totalt 650 artikler, 385 (59,2 %) av disse uten samarbeid med UNN eller 
NLSH. 239 ble publisert i samarbeid med UNN, av disse var 219 kun i samarbeid med 
UNN og 20 i samarbeid med både UNN og NLSH; og 46 i samarbeid med NLSH, 
herav 26 bare i samarbeid med NLSH. 20 artikler hadde forfattere fra alle tre 
institusjoner. 
 
UNN publiserte 327 artikler, herav 87 (26,6 %) uten samarbeidspartnere fra HF eller 
NLSH. 239 ble publisert i samarbeid med HF, herav 219 med kun samarbeid med UiT 
og 20 i samarbeid med både UiT og NLSH. 1 artikkel var resultat av samarbeid med 
kun NLSH. 
 
NLSH publiserte 51 artikler, herav 4 (7,8 %) uten samarbeid med HF eller UNN. 46 
av artiklene ble til i et samarbeid med HF, herav 26 kun med HF og 20 i samarbeid 
med både HF og UNN. 1 artikkel var resultat av et samarbeid med kun UNN. 
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2013 
I 2013 var det følgende sampubliseringsmønster på institusjonsnivået: 
 
HF publiserte totalt 609 artikler, 379 (62,2 %) av disse uten samarbeid med UNN eller 
NLSH. 201 ble publisert i samarbeid med UNN, av disse var 179 kun i samarbeid med 
UNN og 22 i samarbeid med både UNN og NLSH; og 51 i samarbeid med NLSH, 
herav 29 bare i samarbeid med NLSH. 22 artikler hadde forfattere fra alle tre 
institusjoner. 
 
UNN publiserte 284 artikler, herav 83 (29,2 %)uten samarbeidspartnere fra HF eller 
NLSH. 201 ble publisert i samarbeid med HF, herav 179 med kun samarbeid med HF 
og 22 i samarbeid med både HF og NLSH. Ingen artikler var resultat av samarbeid med 
kun NLSH. 
 
NLSH publiserte 60 artikler, herav 9 (15 %) uten samarbeid med HF eller UNN. 51 av 
artiklene ble til i et samarbeid med HF, herav 29 kun med HF og 22 i samarbeid med 
både HF og UNN. Ingen artikler var resultat av et samarbeid med kun UNN. 
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2014 
 
I 2014 var det følgende sampubliseringsmønster på institusjonsnivået: 
 
HF publiserte totalt 654 artikler, 393 (60,1 %) av disse uten samarbeid med UNN eller 
NLSH. 224 ble publisert i samarbeid med UNN, av disse var 208 kun i samarbeid med 
UNN og 16 i samarbeid med både UNN og NLSH; og 53 i samarbeid med NLSH, 
herav 37 bare i samarbeid med NLSH. 16 artikler hadde forfattere fra alle tre 
institusjoner. 
 
UNN publiserte 303 artikler, herav 79 (26,1 %)uten samarbeidspartnere fra HF eller 
NLSH. 224 ble publisert i samarbeid med HF, herav 208 med kun samarbeid med HF 
og 16 i samarbeid med både HF og NLSH. Ingen artikler var resultat av samarbeid med 
kun NLSH. 
 
NLSH publiserte 65 artikler, herav 12 (18,5 %) uten samarbeid med HF eller UNN. 
53 av artiklene ble til i et samarbeid med HF, herav 37 kun med HF og 16 i samarbeid 
med både HF og UNN. Ingen artikler var resultat av et samarbeid med kun UNN. 
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Sampublisering mellom UNN og enkeltinstitutter ved 
HF  
 
Det er av interesse å se på hvilke institutter ved HF som sampubliserer med UNN, og 
omfanget av dette.  

2012 
I 2012 publiserte HF 650 artikler, av disse var 239 sampublisert med UNN. Når vi 
nedenfor fordeler artiklene på institutter vil mange artikler telles flere ganger slik at 
totaltallene blir inflatert. Summen av artikler blir her 764, altså medfører tellemåten en 
økning med 114 artikler. 
 
Tabell 3 Sampublisering mellom institutter ved HF og UNN 2012 

Institutt Fork. Artikler Sampublisert 
med UNN 

Sampubl.-
andel % 

Det helsevitenskapelige fakultet  5 5 100,0 
Fakultetsadministrasjon  1 0 0,0 
Institutt for farmasi IFA 60 5 8,3 
Institutt for helse- og omsorgsfag IHO 39 15 38,5 
Institutt for klinisk medisin IKM 248 178 71,8 
Institutt for klinisk odontologi IKO 12 0 0,0 
Institutt for medisinsk biologi IMB 116 58 50,0 
Institutt for psykologi IPS 51 11 21,6 
Institutt for samfunnsmedisin ISM 207 51 24,7 
Kunnskapssenter for barn og unges 
utvikling i Nord 

RKBU 25 5 20,0 

Sum  764 328 42,9 
 

2013 
I 2013 publiserte HF 609 artikler, av disse var 201 sampublisert med UNN. Når vi 
nedenfor fordeler artiklene på institutter vil mange artikler telles flere ganger slik at 
totaltallene blir inflatert. Summen av artikler blir her 713, altså medfører tellemåten en 
økning med 104 artikler. 
 
Tabell 4 Sampublisering mellom institutter ved HF og UNN 2013 

Institutt Fork. Artikler Sampublisert 
med UNN 

Sampubl.-
andel % 

Det helsevitenskapelige fakultet  1 0 0,0 
Institutt for farmasi IFA 41 4 9,8 
Institutt for helse- og omsorgsfag IHO 39 11 28,2 
Institutt for klinisk medisin IKM 209 142 67,9 
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Institutt for klinisk odontologi IKO 16 0 0,0 
Institutt for medisinsk biologi IMB 95 41 43,2 
Institutt for psykologi IPS 66 22 33,3 
Institutt for samfunnsmedisin ISM 214 46 21,5 
Kunnskapssenter for barn og unges 
utvikling i Nord  

RKBU 32 4 12,5 

Sum  713 270 37,9 
 

2014 
224 av artiklene fra ved HF er sampublisert med UNN. Av de 10 artiklene som har 
forfattere ved tre av HFs institutter er 9 (90 %) sampublisert også med UNN. Av de 93 
artiklene som har forfattere fra to institutter ved HF er 63 (67,8 %) også sampublisert 
med UNN, mens av de 551 artiklene som kun har forfatter fra ett av HFs institutter er 
152 (27,6 %) sampublisert med UNN.  
 
Nedenstående tabell gir oversikt per institutt (el. tilsvarende) over antall artikler og hvor 
mange av disse som er sampublisert med UNN, dette er også angitt som andel av alle 
publikasjoner ved instituttet. Siden artiklene her er fordelt per institutt er totaltallene 
høyere enn når vi ser på institusjonsnivået. 
 
Tabell 5 Sampublisering mellom institutter ved HF og UNN 2014 

Institutt Fork. Artikler Sampublisert 
med UNN 

Sampubl.-
andel % 

Det helsevitenskapelige fakultet  7 2 28,8 
Fakultetsadministrasjon  4 1 25,0 
Institutt for farmasi IFA 46 4 8,7 
Institutt for helse- og omsorgsfag IHO 54 16 29,6 
Institutt for klinisk medisin IKM 264 177 67,0 
Institutt for klinisk odontologi IKO 16 4 25,0 
Institutt for medisinsk biologi IMB 98 49 50,0 
Institutt for psykologi IPS 54 10 18,5 
Institutt for samfunnsmedisin ISM 199 41 20,6 
Kunnskapssenter for barn og unges 
utvikling i Nord 

RKBU 25 1 4,0 

Sum  767 305 39,8 
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