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Høring – "Vekt på forskningskvalitet - En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en 

siteringsindikator" 

 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 

utdanning (NIFU) levert utredningen "Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av 

publiseringsindikatoren med en siteringsindikator". Kunnskapsdepartementet mener forslaget fra 

NIFU innebærer en så stor endring i publiseringsindikatoren at det må på høring. Høringen rettes i 

hovedsak til Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger og Forskningsutvalget. Norsk 

overlegeforening og Yngre legers forening gjøres oppmerksom på høringsrunden.  

 

Utredningens oppbygning 

I første del av utredningen diskuteres ulike sider ved siteringer som indikator, herunder forholdet til 

forskningskvalitet og åpen tilgang. I del to legger NIFU fram to alternativer for siteringer som en 

komponent i publiseringsindikatoren. Del tre diskuterer styrker og svakheter ved de to alternativene. I 

siste del omtales organisering av indikatoren og kostnader ved forslaget. 

 

Høringsspørsmål 

Departementet ber høringsinstansene ta stilling til følgende spørsmål: 

 

1) Bør det innføres en siteringskomponent i publiseringsindikatoren i universitets- og 

høyskolesektoren? 

2) Hvis innføring av en siteringskomponent: Hvilket av de tre alternativene i NIFU-rapporten bør 

velges og hvorfor? 

 

a) En siteringskomponent basert på andel av de ti mest siterte artiklene 

b) En siteringskomponent basert på relativ siteringshyppighet 

c) En kombinasjon av de to alternativene, som anbefalt av NIFU 

 

3) Eventuelle andre synspunkter på forslaget om en siteringsindikator er også velkomne. 

 

Les mer på departementets sider: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-vekt-pa-forskningskvalitet-en-mulig-utvidelse-av-

publiseringsindikatoren-med-en-

siteringsindikator/id2518975/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaig

n=H%C3%B8ringer-22.11.2016  
 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

31. januar. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Helsepolitisk rådgiver 
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