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Rutiner for publikasjonslister i CVer
Bakgrunn
Som evalueringsgrunnlag for eksternfinansierte prosjekter kreves det spesifiserte publikasjonslister
av søkerne. Publikasjonslistene skal blant annet inneholde siteringstall (antall siteringer med og uten
selvsiteringer). Impact Factor (IF) gjengir siteringshyppigheten til tidsskriftet og representerer altså
ikke gjennomslaget til forfatteren. IF egner seg kun for å demonstrere at forfatteren har lykkes med
å få tilslag ved et prestisjetungt tidsskrift. Som regel advares mot å bruke IF som evalueringsindikator
på individnivå.

Generelt
Publikasjonslistene kan opprettes automatisk ved bruk av bibliografiske databaser og tjenester på
nettet. Det finnes flere aktuelle tjenester. Hvilken tjeneste man bruker er avhengig av fagområde.
Personsidene ved UiB er det formelle stedet for ansatte å liste egne publikasjoner. Sidene er direkte
koblet til CRIStins register over forskningsresultater. Det er den enkeltes ansvar å påse at nye
publikasjoner blir raskt registrert slik at listene fremstår som oppdatert.
Publikasjoner, der forfatteren har oppgitt en adresse i Norge, vil automatisk bli hentet inn derfra.
UiBs forskere er imidlertid svært mobile og kan ha publisert under andre tilhørigheter i løpet av sin
karriere. Disse publikasjonene blir ikke synlige gjennom CRIStin.
En mer fullstendig publikasjonsliste må altså hentes fra andre tjenester. Dette gjelder også
opplysninger om siteringer.
Siteringer hentes fra såkalte siteringsdatabaser. Disse er Web of Science (WoS), SCOPUS og Google
Scholar. Datagrunnlaget i Google Scholar er ikke like godt kvalitetssikret som ved de to førstnevnte
tjenestene. WoS og SCOPUS derimot har en allment kjent slagside mot medisin og naturvitenskap og
egner seg kun unntaksvis som kilde for andre fagområder.
For ikke å underkommunisere søkerens produksjon og impact, er det naturlig å velge den tjenesten
som representerer søkeren best og redegjøre for valget i søknaden. I tillegg kan bruksstatistikk (views
og downloads) hentes fra ResearchGate, Academia.edu, altmetric.com og andre sosiale medier. Noen
organer ønsker slike opplysninger som gjerne knyttes til en såkalt samfunnsimpact.
Identifisering av personer er enten mulig gjennom søk på navn eller oppslag på ID. Søk på navn er
problematisk, siden forfatteren kan oppgi ulik navnetrekk på publikasjonen eller forfatteren kan ha
navnefettere. Dette gjør arbeidet med publikasjonslistene vrient. Søk på ID forutsetter at forskeren
har opprettet en profil/ID i de ulike tjenestene. Dette er en handling forskeren må gjøre selv.
Profilene bør også oppdateres i en søkesituasjon. Oppdatering skjer ikke nødvendigvis automatisk.
Noen tjenester oppretter en ID i kulissene, men denne bør bekreftes og publikasjonene kontrolleres
før den offentliggjøres. ID bør videre være koblet til ORCID.
Forskerprofilene, innbefattet personsidene ved UiB, vises høyest på søkemotorenes resultatliste. Det
er i interesse av forskeren, og institusjonen vedkommende er ansatt hos, at denne informasjonen er
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fullstendig og korrekt. Det er også de kildene som evaluatørene lettest kan bruke til kontroll av
søkerens opplysninger.

Bibliotekets bidrag
Biblioteket har kompetanse om databasene og tjenestene og kan
•

•
•

•

bistå forskerne til å opprette egne profiler. Men det er forskerne selv som oppretter
brukernavn og passord og kontrollerer opplysninger som kommer fram i tjenestene. ID bør
videre være koblet til ORCID.
bistå å velge relevant tjeneste som representerer søkeren best. Valgt tjeneste redegjøres for
i søknaden.
gi opplæring til aktuelle personer i BOA-teamet. Mye av kontakten skjer mellom de lokale
kontaktpersonen (LCP) og søkeren. Det er en avveining om ekstra møtepunkter er
meningsfullt å opprette. Hensikten er å finne den mest effektive fremgangsmåten.
Erfaringsmessig er søkerne svært opptatte personer, noe som begrenser møteaktiviteten.
bidra med innlegg ved seminarer som BOA-teamet i lag med fagmiljøet arrangerer.

Eksempler på fremgangsmåter for å ta ut publikasjonslister
1. Sjekk ORCID
o Søkeren må som regel ha en ID i ORCID. Sjekk dette. Be eventuell søkeren om å
opprette en ORCID.
o ORCID kan kobles til profilene i SCOPUS og WOS, slik at publikasjonslisten også er
synlig og blir oppdatert i ORCID.
o Siteringstall følger ikke med.
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2. Søk i SCOPUS
o SCOPUS har slagside til medisinske og naturvitenskapelige fag. Uansett sjekk
opplysningene som kommer fram i tjenesten.
o Tjenesten oppgir en liste over publikasjoner og hvor mange siteringer publikasjonen
har mottatt. Tjenesten oppgir også personens h-indeks. Tjenesten har egne mål for
tidsskriftene, ImpactFactor oppgis ikke (den kommer kun med WoS).
o UB abonnerer ikke på SCOPUS, men tjenesten tillater gratis søk på forfatter.
o Scopus oppretter selv IDer, eventuell feilidentifisering kan meldes til tjenesten som
raskt følger opp.

Eksempel SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35092321800

3. Søk i Web of Science (WoS)
o WoS har slagside til medisinske og naturvitenskapelige fag. Uansett sjekk
opplysningene som kommer fram i tjenesten.
o UiB abonnerer på WoS.
o WoS oppretter ikke automatisk en ID for forfatterne. Dette må gjøres i Researcher ID
som er koblet til WoS. Søkeren gjør dette selv. Profilen må vedlikeholdes.
o Tjenesten oppgir en liste over publikasjoner og hvor mange siteringer publikasjonen
har mottatt. Tjenesten oppgir også personens h-indeks. Dessuten er det mulig å slå
opp tidsskriftenes Impact Factor. Det er også mulig å gi et estimat over selvsiteringer.
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Eksempel på navnesøk i WoS (grønn graf) og oppslag på ResearcherID (oransje graf)
(http://www.researcherid.com/rid/A-2402-2010):
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4. Søk I Google Scholar
Google Scholar dekker de fleste fag og kan være et alternativ for dem som ikke er godt nok
dekket i de to andre siteringstjenestene (WoS, SCOPUS). Datagrunnlaget er imidlertid ikke like
godt kvalitetssikret i Google Scholar.
Det er to måter å hente ut publikasjonslister i Google Scholar a) Google Scholar Citations og b)
Publish or Perish. For å unngå forfattertvetydighet anbefales a). Forfatteren må i så fall opprette
en egen profil i Google Scholar Citations. Alternativ b) kan brukes når forfatterprofil ikke
foreligger. Denne metoden krever manuell rensing, noe som kan være tidskrevende.

a) Søk i Google Scholar Citations
o
o

Søkeren må opprette en profil i Google Scholar Citations. Profilen må vedlikeholdes.
Man kan velge å holde profilen skjult. Det anbefales imidlertid å gjøre den offentlig.
Tjenesten opplyser om h-indeks og siteringer per publikasjon og totalt.

Eksempel Google Scholar Citations
https://scholar.google.com/citations?user=nqtv_GEAAAAJ&hl=en&oi=ao
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b) Publish or Perish (PoP)
o Programvaren er utviklet av Anne- Wil Harzing og må lastes ned på egen PC.
o Det kan utføres søk på navn, og listen kan renskes manuelt.
o Det er også mulig å søke på Google Scholar ID. I så fall er resultatet det samme som å
bruke Google Scholar Citations direkte.
o Tjenesten oppgir siteringstall (totalt, gjennomsnitt og per publikasjon) og h-indeks.
En egen indikator oppgis for tidsskriftenes impact. Den er ikke beregnet på samme
måte som Impact Factor i WoS.
Eksempel Publish or Perish:
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5. Søk i altmetric.com
o Gjennom altmetric.com kan impacten til forskerens artikler i sosiale nettverk sjekkes.
Dette gjøres gjennom artiklenes DOI. Det er imidlertid omdiskutert hva disse målene
egentlig uttrykker.
o Omtalen av enkelte publikasjoner kan sjekkes ved å installere et bokmerke
(Altmeric_It! https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/) i
Firefox-nettleseren, se eksempel. Den karakteriske Altmetric donuten viser hvor ofte
artikkelen er blitt omtalt og i hvilke tjenester. Tjenesten tilbys muligens direkte på
utgivers hjemmeside, se nederst på figuren.
o For å sjekke hele lister av DOIs kan biblioteket være behjelpelig.
Eksempel: Altmetric It
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