
Orientering om bruk av Ephorus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 

 Fra 2012 er det innført en ordning der sammendraget til alle ph.d.-arbeider ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet kjøres gjennom tekstgjenkjenningssystemet Ephorus. Med 
sammendraget menes alt utenom de publiserte artiklene. Dersom kandidaten har skrevet en 
monografi, skal hele avhandlingen kjøres gjennom programmet. 
 

 Ved forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet blir Ephorus rutinemessig 
brukt som et hjelpemiddel i forkant av innlevering av avhandlingen. Det blir ikke brukt for å 
avsløre eventuell plagiering i etterkant av innlevering.  
 

 Programmet er et hjelpemiddel for å finne tekstlikhet, og skal bidra til at veileder lettere kan 
sjekke om sitater er tilstrekkelig referert. Ephorusrapporten skal gjennomgås av veileder før 
søknad om innlevering sendes til fakultetet. Ephorus vil ikke nødvendigvis fange opp alle 
kilder, og erstatter IKKE kandidatens selvstendige ansvar for god kildebruk. 
 

 Ephorus søker gjennom tekstkilder som ligger tilgjengelig på internett, og i sin egen base. 
Programmet kjenner ikke igjen tekst lagret som bilde, og vil derfor overse en del pdf-
dokumenter.  
 

 Dersom samme tekst lastes inn to ganger, vil programmet ved andre gangs gjennomkjøring, 
identifisere 100 % treff mot det første dokumentet. Ephorus skal derfor kun brukes som et 
siste sjekkpunkt før innlevering, ikke som en test underveis. 

  
Hvordan tolke rapportene fra Ephorus: 
 

 Som veileder får du tilsendt en e-post med rapporter fra Ephorus fra instituttet.  
 

 Der er to typer rapport: en sammendragsrapport («summary») og en detaljert rapport 
(«result 1, result 2»).  I begge tilfeller består dokumentet av hele den innleverte teksten, og 
tekstlikheten kan ofte dreie seg om et par linjer, så bla igjennom teksten og se etter oransje 
tekst. 
 

 Sammendragsrapporten er en samlet oversikt av alle resultatene. Den sammenligner det 
innleverte dokumentet med alle kilder som er funnet samtidig.  
 

 De detaljerte rapportene fokuserer på hvert enkelt resultat og sammenligner det innleverte 
dokumentet og individuelle kilder ved siden av hverandre i teksten, i form av to tekstbokser. 
 

 Den svarte teksten er original. Den oransje teksten er tekst som er identisk med tekst fra 
kilder Ephorus har funnet. Den blå teksten angir små forskjeller mellom det innleverte 
dokumentet og kilden. Dette er vanligvis en indikasjon på at mindre endringer er utført. 
 

 I samlerapporten blir det oppgitt et prosenttall som viser volumet på tekst som er gjenkjent. 
Et høyt prosenttall betyr IKKE at muligheten for plagiat/manglende referanser er større enn 
ved et lavt prosenttall. Det kan være naturlige forklaringer på et høyt prosenttall, for 
eksempel at avhandlingen er en dokumentanalyse og dermed referer i stor grad til ett eller 
flere dokument.  
 

 Ephorus sjekker IKKE om gjenkjent tekst har en referanse eller ei. Rapporten må dermed 
tolkes og gjennomgås av veileder med tanke på å kontrollere at gjenkjent tekst har referanse. 

http://www.uib.no/ua/dokumenter/kildebruk.htm

