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21/00113-7
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
22.04.2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.02.21
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.
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MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

11.02.2021 kl. 09:00-12:05
Teams
21/00113

Tilstede:

Ketil Eiane, utvalgsleder, rektorat
Cecilie Høj Anvik, medlem, FSV
Terje Mathisen, medlem, HHN
Kiron Viswanath, medlem, FBA
Kari Ingstad, medlem, FSH
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU,
Irina Nikolayevna Isaeva, ph.d.-representant (for Iselin K.M. Steira)
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
Britt Normann, observatør, Forskningsetisk utvalg

Andre:

Berit Eliassen, UBib, eventuelt-sak II
Christine Aasen, AFU, o-sak 7/21 II
Edesio Miranda-Barbosa, AFU, o-sak 6/21
Johanne Hansen Kobberstad, UBib, sak 2/21
Kari Alterskjær, AFU, sak 3/21 og o-sak 3/21
Tarjei Antonsen, AFU, eventuelt-sak III
Vilija Duleviciute, AFU, o-sak 5/21
Wiebke Kallweit, UBib, sak 2/21
Sissel Jensen, AFU, eventuelt-sak III
Morten Skjelbred, AFU, o-sak 4/21
Tadeu Nogueira, AFU, 7/21 I

Protokollfører:

Tina Bringslimark
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1/21 Godkjenning av protokoll fra møte 13.11.2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.02.2021

Saknr
1/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.
Møtebehandling
Godkjenning av møteinnkalling. Kort informasjon om Forskningsutvalget,
presentasjonsrunde og gjennomgang av protokoll.
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen.
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2/21 Revidering av Open access-policy
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.02.2021

Saknr
2/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar revidert open access-policy i henhold til
saksutredningen.

Møtebehandling
Spørsmål om muligheten for embargo. Dette er lagt inn i ph.d.-forskriften.
Kommentar: Viktig å fremme at det publiseres i åpne kanaler.
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar revidert open access-policy i henhold til
saksutredningen.
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3/21 Utvikling av "Retningslinjer for utforming og oppfølging av
datahåndteringsplaner ved Nord universitet" og påfølgende revidering av
"Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet"
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.02.2021

Saknr
3/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget stiller seg bak at det utvikles Retningslinjer for utforming og oppfølging
av datahåndteringsplaner ved Nord universitet. Arbeidsgruppen tar med seg innspillene fra
forskningsutvalget og lager et forslag til retningslinjer som sendes ut på høring.
Møtebehandling
AFU utarbeider retningslinjer for datahåndteringsplan som sendes ut på høring til
fakultetene.
Vedtak
Forskningsutvalget stiller seg bak at det utvikles «Retningslinjer for utforming og oppfølging
av datahåndteringsplaner» ved Nord. Avdeling for forskning og utvikling (AFU) tar med seg
innspillene fra forskningsutvalget og lager et forslag til retningslinjer som sendes ut på
høring til fakultetene.
Ansvar
AFU utvikler retningslinjer for datahåndteringsplan, som sendes ut på høring til fakultetene.
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4/21 Insentivordning: Tilleggsfinansiering for EU-prosjekter
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.02.2021

Saknr
4/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget anbefaler videre prosess i saken slik det fremkom i møtet

Møtebehandling
Diskusjon rundt behov for insentiv og hvilke tilfeller det gjelder.
Vedtak
Forskningsutvalget vedtar videre prosess i saken:
I) Forskuttering av midler MSCN: AFU tar saken videre til økonomiavdelingen.
II) Evaluering av behov for insentiver, tilskudd eller forskuttering av midler til andre
søknader: AFU lager en oversikt over hvilke tilfeller dette eventuelt gjelder og legger det
frem i FU-møtet 22. april.
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5/21 Merittering kunstnerisk utviklingsarbeid
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.02.2021

Saknr
5/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar videre prosess i saken slik det fremkom i møtet.
Møtebehandling
Forslag om at det nedsettes en komite som utreder saken nærmere.
Vedtak
AFU inviterer fakultetene til å utnevne noen som kan sitte i et arbeidsutvalg for nærmere
utredning. Utvalget rapporterer til FU. Foreløpig mandat er å utarbeide retningslinjer for
merittering for kunstnerisk utviklingsarbeid som gjelder for hele Nord.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/21

21/00512-1

2/21

21/00516-1

3/21

17/02350-17

4/21

21/00113-3

5/21

21/00113-1

6/21

21/00113-2

Handlingsplan for forskning 2021-2023 - prosess
Oppfølging: Fakultetene kommer med innspill til
Handlingsplan innen 1. april. Første utkast legges frem i
FU 22. april.
Magna Charta Universitatum
Oppfølging: AFU skriver søknad
Nettsider med informasjon knyttet til håndtering av
forskningsdata
Oppfølging: AFU utarbeider egen nettsted for
forskningsdata. Kan også inkludere Forskningsetikk.
Strategiske midler 2021
Oppfølgning: Informasjon om utlysningene sendes til
fakultetene i løpet av uke 7.
Status eksternfinansiering (Forskningsrådet og
Regionale forskningsfond) 2020
Oppfølging: Evaluering av søknadsstøtte og
kvalitetssikring av søknadsprosessen.
EU og nordiske søknader
Oppfølging: Evaluering av søknadsstøtte og
kvalitetssikring av søknadsprosessen.
Muntlig orientering 11.02.2021
I) Microdata.no
Tjeneste fra NSD og SSB. Registerdata på individnivå.
Skal evalueres på møte 9. mars 10-12.
Oppfølging: Ta kontakt med Tadeu dersom du ønsker å
bli med på møtet eller ønsker å ta i bruk denne type
data.

21/00113-4

7/21

II) Kommende arrangement forskningsetikk
Digital Workshop i forskningsetikk for ph.d. 17. februar
13.00-15.30 (engelsk)
Digital Seminar forskningsetikk 2. mars 12.15-14.30
(norsk)
Oppfølging: Spre det gode budskap
III) Egenrapport ph.d.
Oppfølging: Ber om bedre oppfølging av rapportering
fra fakultetene.
IV) Midler til kurs og evaluering nettside
Oppfølging: Sendes ut info til fakultetene
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Eventuelt
I) Forskningslederkurs ved Nord?
Finnes ikke tilbud per i dag. Det er planer om å få til et
tilbud ved Nord.
Oppfølging: AFU hører med HR om et evt. samarbeid for
utvikling av forskningslederkurs ved Nord.
II) Om midler OA-fondet ved Berit Eliassen.
Avsatte midler for støtte til publisering med åpen
tilgang/Open Access 2021 utgjør 2 mill. kroner.
Prognose for 2021 (forsiktig anslag) forutsetter 30 %
økning i APC (artikkelpubliseringsavgift) i forhold til
2020, samt maks refusjon via STIM-OA (maks
refusjonsbeløp vurderes som mindre sannsynlig).
Det er allerede gitt tilsagn om støtte til publisering av
bøker i 2021, i tillegg foreligger mange ikke innvilgede
søknader om støtte til bokpubliseringsavgift (BPC).
Behov for midler til Open Access er anslått til 3,7 mill
kroner, mens antatt maks refusjon over STIM-OA utgjør
0,7 mill. Per dato mangler dermed anslagsvis 1 mill.
kroner.
Styrking av formålet med 1 mill. kroner utover avsatte
midler gir rom for å dekke behovet for APC. Det vil ikke
være rom for å innvilge støtte til BPC utover
foreliggende søknader.
Forfatterne som har søkt om støtte til å gi ut bøker med
åpen tilgang, henvender seg jevnlig til OA-teamet med
ønske om avklaring på søknaden sin.
Det er ønskelig med rask avklaring på hvorvidt
rektorvedtak skal iverksettes for 2021 (arkivref
16/00405-9). Det vises til vedtak i FU i sak vedrørende
avsetning til åpen publiseringsstøtte 2021:

Oppfølging: Ketil avklarer med rektor og melder tilbake
til Berit.
III) Nord arrangerer ph.d.-forum i 2021
IV) Digital kick-off ved Nord for Horisont Europa
Avholdes mandag 8. mars kl. 09.00-15.00.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/02671-4
Ketil Eiane
Christine Aasen
Møtedato

SUPPLERING AV MEDLEMMER TIL FORSKNINGSETISK UTVALG 2020-2023
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget utnevner Kathrine Moen som medlem fra FLU og Christian Lo som
varamedlem fra FSV til å sitte i Forskningsetisk utvalg i inneværende periode fram til 2023.
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Saksframstilling
Det Forskningsetiske utvalget ved Nord universitet er universitetets rådgivende organ for
forskningsetikk og er faglig uavhengig. Se det vedlagte mandatet for en nærmere beskrivelse av
ansvarsområder- og oppgaver.
Forskningsutvalget oppnevnte i september 2020 følgende til å sitte i Forskningsetisk utvalg 20202023:
HHN: Are Severin Ingulfsvann, vara Jorunn Grande
FSV: Hege Eggen Børve, vara Cecilie Høj Anvik
FBA: Harald Aaker, vara Ove Nicolaisen
FLU: Hilde Gunn Slottemo, vara Kåre Fugleseth
FSH: Britt Norman, vara Tove Mentsen Ness
Ekstern: John Arngrim Hunnes
Juridisk kompetanse: Fredrik Nesland Boksasp
Siden oppnevningen har Hilde Gunn Slottemo ved FLU gått over i ny stilling og kan ikke stille i
utvalget lengre. Cecilie Høj Anvik er gått over til stilling som prodekan forskning. I følge mandatet
kan ikke medlem av utvalget være del av dekanatet eller fakultetets ledernivå, eller medlem i
Forskningsutvalget. Det er dermed behov for supplering av hovedmedlem fra FLU og
varamedlem fra FSV.

Drøfting og vurdering
Om oppnevning av medlemmer til utvalget, står det i mandatet at: «Utvalgets medlemmer
oppnevnes av forskningsutvalget, etter forslag fra fakultetene, for tre år med mulighet for
gjenoppnevning. Medlemmene skal ha bred forskningsfaglig bakgrunn og minst ett medlem skal ha
etikkfaglig kompetanse (§ 6, 2.ledd).
Utvalget består av:
• Ett medlem fra hvert av fakultetene, med personlig vara. Utvalget velger selv sin leder blant disse
medlemmene.
• Ett eksternt medlem med personlig vara. Eksternt medlem er ikke ansatt ved Nord universitet eller
institusjoner hvor Nord har eierinteresser. (§ 6, 2. ledd).
Utvalget skal ha fast tilknyttet juridisk kompetanse (§ 6, 2.ledd).
Utvalgets medlemmer kan ikke være del av dekanatet eller fakultetets ledernivået og skal ikke være
medlem av forskningsutvalget (forvaltningsloven § 6, e).(…)»

FLU har foreslått universitetslektor Kathrine Moen som nytt medlem. FSV har foreslått
førsteamanuensis Christian Lo som ny vara.
Christian Lo er førsteamanuensis og vurderes å ha bred forskningsfaglig bakgrunn. Kathrine
Moen forutsettes å ha tilstrekkelig bred forskningsfaglig bakgrunn ved FLUs nominasjon. Ingen
av de foreslåtte kandidatene er del av dekanatet, fakultetets ledernivå eller medlem av
forskningsutvalget.
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Ved å gjøre supplering i tråd med fakultetenes forslag, vil sammensetningen av Forskningsetisk
utvalg 2020-2023, se slik ut:
HHN: Are Severin Ingulfsvann, vara Jorunn Grande
FSV: Hege Eggen Børve (nestleder), vara Christian Lo
FBA: Harald Aaker, vara Ove Nicolaisen
FLU: Kathrine Moen, vara Kåre Fugleseth
FSH: Britt Norman (leder), vara Tove Mentsen Ness
Ekstern: John Arngrim Hunnes
Juridisk kompetanse: Fredrik Nesland Boksasp

Vedlegg:
Mandat for Forskningsetisk utvalg, vedtatt i rektorvedtak 21.juni 2017

7/21 Supplering av medlemmer til Forskningsetisk utvalg 2020-2023 - 20/02671-4 Supplering av medlemmer til Forskningsetisk utvalg 2020-2023 : FEU mandat

Mandat for forskningsetisk utvalg ved Nord universitet
Vedtatt av rektor 02.06.2017 i sak 15/01794
Utvalgets mandat:
Det forskningsetiske utvalget ved Nord universitet er universitetets rådgivende organ for
forskningsetikk, og er faglig uavhengig (§ 3)1. Utvalget skal arbeide for å fremme god forskningsskikk,
og for at all forskningen ved universitetet skjer etter anerkjente forskningsetiske normer (§ 1).
Utvalget skal fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål blant forskere og kandidater (§ 5, 2.
ledd).
Utvalget har ansvaret for å utarbeide forskningsetiske retningslinjer for Nord universitet.
Retningslinjene skal revideres minimum hvert tredje år.
Utvalget skal fungere som universitetets redelighetsutvalg (§ 6, 2. ledd). Utvalget skal behandle og gi
råd i enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til brudd på anerkjente
forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis, eller ved mistanke om vitenskapelig
uredelighet. Forvaltningslovens kapittel IV og V gjelder for disse sakene (§ 6, 1. ledd).
Utover dette skal forskningsetisk utvalg arbeide for å fremme god forskningsetikk ved institusjonen
gjennom ulike aktiviteter (§ 5). Utvalget kan også på eget initiativ og på prinsipielt grunnlag, uttale
seg om forskningsetikk.
Forskningsetisk utvalg er tilknyttet til Den nasjonale forskningsetiske komité.

Utvalgets sammensetning
Utvalgets medlemmer oppnevnes av forskningsutvalget, etter forslag fra fakultetene, for tre år med
mulighet for gjenoppnevning. Medlemmene skal ha bred forskningsfaglig bakgrunn og minst ett
medlem skal ha etikkfaglig kompetanse (§ 6, 2.ledd).
Utvalget består av:
• Ett medlem fra hvert av fakultetene, med personlig vara. Utvalget velger selv sin leder blant
disse medlemmene.
• Ett eksternt medlem med personlig vara. Eksternt medlem er ikke ansatt ved Nord
universitet eller institusjoner hvor Nord har eierinteresser. (§ 6, 2. ledd).
Utvalget skal ha fast tilknyttet juridisk kompetanse (§ 6, 2.ledd).
Utvalgets medlemmer kan ikke være del av dekanatet eller fakultetets ledernivået og skal ikke være
medlem av forskningsutvalget (forvaltningsloven § 6, e). Dog skal leder for forskningsetisk utvalg ha
observatørstatus i universitetets forskningsutvalget.
Det åpnes ikke for observatører i forskningsetisk utvalg når utvalget behandler sensitive saker.

Uttalelser i uredelighetssaker
Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnelse og konklusjon. Det skal tas
stilling til om a) forskeren har opptrådd vitenskapelig uredelig eller ikke, om b) det foreligger
1

Der ikke annet er nevnt er referanser (paragrafer) er til Lov om organisering av forskningsetisk arbeid
(forskningsetikkloven). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23
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systemfeil ved institusjonen og/eller om c) det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes
tilbake (§ 8, 1. ledd).
Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd
på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging,
gjennomføring eller rapportering av forskning (§ 8, 2. ledd).
Utvalgets uttalelser som konkluderer med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan
påklages av forskeren til Granskingsutvalget (§ 7, 2. ledd).
Saker som konkluderer med mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer skal
rapporteres til Granskningsutvalget (§ 6, 4. ledd).

Rapportering
Utvalget skal rapportere årlig om sin virksomhet til prorektor for forskning og innovasjon.

Aktiviteter i utvalget
Forskningsetisk utvalg skal møtes fire ganger i løpet av året. Ved behov kan man kalle inn til
ekstraordinære møter. Hvert år skal utvalget arrangere workshop, konferanse eller seminar med
forskningsetikk som tema.

Varsling
Mistanke om uredelighet varsles faggruppeleder. Fakultetene vurderer når det er relevant for
forskningsetisk utvalg å overta saksbehandlingen ved mistanke om forskningsetiske brudd (§ 6, 3.
ledd). Rektor, prorektor for forskning og forskningsetisk utvalg kan overprøve fakultetenes vurdering.
Ved eventuell inhabilitet kan det varsles direkte til forskningsetisk utvalg.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

21/01330-1
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
22.04.2021

FØRSTE GJENNOMGANG AV HANDLINGSPLAN FOR FORSKNING OG
UTVIKLING
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar at første gjennomgang av Handlingsplan for Forskning og Utvikling
2021-2024 sendes ut på høring etter de endringer som fremkom i møtet.
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Saksframstilling
Rektor har bedt om at Strategi 2030 skal forankres og konkretiseres i form av fakultetsvise
delstrategier og handlingsplaner. Videre skal det utarbeides overordnede 3-årige
handlingsplaner for utdanning og forskning. Prorektor for forskning har ansvaret for å
utarbeiding og oppfølging av Handlingsplan for forskning og at denne forankres gjennom
vedtak i sentralt forskningsutvalg.
Handlingsplan for forskning skal i hovedsak fokusere på overordnede mål og tiltak som
krever koordinering på tvers av fakulteter og avdelinger. Eksempler på slike tiltak kan være:
tilrettelegging for tverrfakultær aktivitet innenfor strategiens tematiske satsinger,
internasjonaliseringstiltak, overordnede kvalitetssikringssystem, allokering av strategiske
midler, etc.
For å få best mulig forankring i Handlingsplan for Forskning og Utvikling er det igangsatt
følgende prosess i 2021:
• 1. april: Åpne innspill til handlingsplan fra fakultetene.
• 22. april: Handlingsplanen behandles i FU og sendes deretter ut på innspillrunde.
• 17. juni: Endelig versjon vedtas i FU.
• 09. september: Handlingsplan legges frem i styret sammen med Kvalitetsrapport for
Forskning og Utvikling og innspill til strategiske midler for 2022.

Vedlegg:
Handlingsplan for Forsking og Utvikling 2021-2024 per 22.04.2021
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Handlingsplan for Forskning og utvikling
Nord universitet
September 2021-2024
1. Innledning
Handlingsplan for Forsknings og Utvikling 2021-24 (HP-FoU) er Nords institusjonelle og fakultetsoverskridende handlingsplan. Det er viktig å understreke at
HP-FoU ikke en uttømmende arbeidsbeskrivelse av alle arbeidsoppgaver og ansvarsområder de ulike aktørene har, men en beskrivelse av større satsinger og
overordnede tiltak som er tenkt prioritert for å nå målene i Strategi 2030.
HP-FoU er et levende dokument med treårig horisont og årlige revideringer i Forskningsutvalget. Den legger føringer for hvilke overordnede aktiviteter som
skal prioriteres for å nå Nords strategiske målene. Internasjonalisering og bærekraft er ikke eksplisitt nevnt i HP-FoU, men vil ligge implisitt i flere av
tiltakene
Planen har følgende kapittel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Innledning
Tematiske satsinger – hvordan Nord forskningsadministrativt skal jobbe for å realisere de tematiske satsingene i strategien
Kompetansebygging, kvalitetssikring og insentiver – initiativer på tvers av områdene
Bidrags- og oppdragsfinansiert forskning og publisering
Doktorgradene
Samfunn og innovasjon
Åpen forskning
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2. Tematiske satsninger
I henhold til Strategi 2030 skal Nords faglige profil videreutvikles gjennom å prioritere satsinger innenfor: Blå og grønn vekst, Bærekraftig innovasjon og
entreprenørskap, Helse, velferd og oppvekst, og Samfunnssikkerhet. Dette er tematiske satsninger (TS) som reflekterer våre regionale fortrinn og behov,
nasjonale strategier og som støtter universitets doktorgradsprogram. Deler av satsingene vil skje i samarbeid med Nordlandsforskning.
De tematiske satsningene skal videreutvikle Nord gjennom å gi retning for å bygge internasjonalt fremragende forskningsgrupper, samt å være førende for
økt forskningen ved alle fakulteter. AFU vil jobbe tett med fakultetene for å oppnå dette gjennom større, langsiktige og mer målrettede satsinger på
forskningsmiljøer med særlig stort potensial for å oppnå dette i løpet av strategiperioden.
Strategi 2030 sier at: Nord skal styrke forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom å:
•
•
•

Realisere de tematiske satsingene i internasjonalt fremragende forskningsgruppe
øke deltagelsen i internasjonale forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid
Nord skal møte globale utfordringer med ny kunnskap som tar utgangspunkt i vår regions natur og samfunn

Delmål
2.1 Nord skal
etablere HEuropa/Toppforskprosjekter innen
de tematiske
satsningsområdene

2.2. Nord skal øke
kvalitet og volum i
forskningen i TS

Hovedaktiviteter
a) Utvikle meritteringskriterier, deretter
kartlegge og kortliste potensial i
forskningsgrupper
b) Utvikle plan for strategiske tiltak over 2 - 4 år
for alle tematiske satsingsområder
c) Iverksette fire tiltak for bygging av
forskningsgrupper innen satsningsområdene i
2022 – 2023.
a) Arrangere workshops for tverrfaglig FoU
innenfor de tematiske satsingene

Ansvarlig
AFU, HR, Fak.

Tidsrom
a): Sept. 2021
b) Des. 2021
c) Oppstart 4
tiltak innen 2024

Evaluering
a) Meritteringskriterier og kortliste
b) Avtalesignering med fakultetene
c) Løpende evaluering av prosjekter mot
forskningsindikatorer

AFU, HR, Fak,
a) AFU
Fag.grp.

a) Årlig fra høsten 2021

b) AFU, Fak.

b) Kontinuerlig

a) Tverrfaglige søknader innenfor TS
b) Økt aktivitet i tverrfaglige satsninger
innen TS og strategiske ansvarsområder
som bio-/sirkulærøkonomi, samfunnsvit.
nordområdeforskning, samisk

b) Øke tverrfaglig samarbeid innen TS med
Nordlandsforskning, samfunns og næringslivet

AFU, Fak
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3. Kompetansebygging, kvalitetssikring og insentiver
Kompetansebygging og kvalitetssikring er et ansvar som hviler både sentralt og på fakultetene. Mens sistnevnte har ansvaret for majoriteten av det faglig
orienterte samt oppfølging og tilrettelegging for tidsbruk, legger forskningsadministrasjonen til rette for kursing og utviklingsmuligheter som strekker seg på
tvers av fakulteter. I strategien står det bl.a. at vi skal øke internasjonaliseringen, sørge for bærekraftig ressursutnyttelse, utvikle digital infrastruktur som
hever forsknings- og tjenestekvaliteten, samt ha et godt system for kontinuerlig kvalitetsarbeid.
Strategi 2030 sier at:
•
•
•

Å utvikle en digital infrastruktur som hever kvaliteten i forskning, utdanning og administrative tjenester.
Å ha et godt system for kontinuerlig kvalitetsarbeid.
Å arbeide for å øke tilliten til vitenskapelig metode og forskningsresultater.

Delmål
3.1. Sikre et velorganisert og
relevant støtteapparat for
utvikling av forskningsrelatert
kompetansebygging på tvers av
fakultetene

Hovedaktiviteter
a) Videreutvikle kursportefølje som øker
kompetansen i:
• Søknadsskriving til EU og Forskningsrådet
• Skrivekurs for vitenskapelig publisering i
peer-reviewed engelske tidsskrift
• Forskningsetikk, personvern og åpen
forskning
• Innovasjon og entreprenørskap
• Forskningsledelse
• Veilederutvikling
b) Forbedre, koordinere og tilgjengeliggjøre det
ekstrakurrikulære kurstilbudet til ph.d.-studenter
gjennom bl.a. opprettelsen av portal for generiske
ph.d.-kurs. Vil også inkluderer bl.a. åpen forskning,
innovasjon, etikk- og personvern.

Ansvarlig
a), b): AFU i samarbeid
med fakultetene

Tidsrom
a) Kontinuerlig
videreutvikling,
årlig revidering

b) AFU + IT
b) Innen 2022
c) AFU + IT
c) Igangsettes
snarlig

Evaluering
Evaluering av
kurs,
opprettelse avog
implementering
av nye kurs
Evaluering og
tilbakemelding
på innhold og
utførelse
b) opprettelse
og bruk av
portal
c)
utredningsfull,
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3.2. Styrke og videreutvikle
kvalitetssikringssystemer

3. Sikre at sentrale
insentivordninger, inkludert
strategiske midler, tilrettelegges
for best mulig strategisk
måloppnåelse

c) Utrede behovet for bedre forskningsnær ITbrukerstøtte og forbedret brukeropplevelse av digital
infrastruktur
a) Etablere et styrket, koordinert og oppdatert
kvalitetssystem for etikk og personvern som
avklarer rutiner, ansvarsområder og oppgaver

utvikling av
tjenester
a) AFU,
personvernombud,
Fak.

a) Kontinuerlig,
særlig fokus fram
til 2023

Sikker
håndtering av
persondata

b) Videreføre og videreutvikle generelle tiltak og
verktøy for kvalitetssikring, som f.eks. Kvalitet i
Nord.

b) AFU og bredere
administrasjon

b),c) kontinuerlig

Kvalitet i Nord
– prosesser

c) Forbedre prosess og rutiner rundt «Årlig
kvalitetsrapport for ph.d.»

c) AFU, Fak.

d) Implementere DORA-erklæringen

d) AFU, Fak, HR

d) 2021

e) ferdigstille retningslinjer for merittering av
kunstnerisk utviklingsarbeid

e) AFU, Fak, HR

e) Innen 2022

a) Gjennomføre en helhetlig evaluering av
pågående insentivordninger og indikatorer på
tvers av tema
b) Gjennomgang og vurdering av nye tiltak gjennom
strategiske midler

AFU, Fak.

Årlig evaluering
Effekt av
strategiske
insentivmidler.
ordninger
Evaluering av
insentivordninger
hvert 5. år.
Oppstart 2022

Evaluering

Kontinuerlig
gjennomgang
sett ift andre
UH-aktører
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4. Bidrags- og oppdragsfinansiert forskning (BOA) og publisering
God forskning springer ut fra gode fagmiljø, men gode fagmiljø blir enda bedre når de får støtte fra en god forskningsadministrasjon. Målet vårt er å utvikle
gode systemer på alle nivå, samt bidra til nærhet mellom forskerne og deres støttefunksjoner. Denne handlingsplanen er verktøyet for å oppnå det.
Et kjennetegn ved velfungerende støttefunksjoner er at de legger til rette for og forenkler søknads- og kvalitetssikringsprosesser. Nord universitet blir vurdert
på kvalitet og volum i forskning. Derfor er det viktig å videreutvikle forskningsadministrative støttefunksjoner som reduserer terskelen for Nords forskere som
ønsker å utvide sine forskningsnettverk eller gi dem søkerom for eksterne midler. Det vil bli lagt spesielt vekt på å videreutvikle gode og sømløse systemer for
eksternfinansiert forskning for å nå målene nedfelt i Strategi 2030
Strategi 2030 sier at Nord Universitet skal:
•
•
•
•

Sørge for bærekraftig ressursutnyttelse som skaper handlingsrom for strategisk satsing og fornyelse
Ha et godt system for kontinuerlig kvalitetsarbeid
øke deltagelsen i internasjonale forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid
Realisere internasjonalt fremragende forskingsgrupper

Delmål
4.1a) Nord skal øke sin
deltagelse i nasjonale og
internasjonale prosjekter,
både i størrelse og antall
4.1b) Nord skal sikre økt
kvalitet på søknadene
4.1c) Nord skal tilrettelegge
for økt publisering på
samtlige fakulteter

Hovedaktiviteter
a) Opprettelse av BOA-team ved AFU
som skal gjøre strategiske
prioriteringer, samt være en arena for
erfaringsdeling og gi råd/veiledning for
oppgaver knyttet til
forskningsfinansiering og tilgrensende
områder.
b) Videreutvikle og styrke rådgiving for
ulike generiske aspekter i
søknadsskrivingen, for eksempel
«impact», kommersialisering, juridiske
og etiske spørsmål, åpen forsking,
Data Management Plans, og
kjønnsaspekter.

Ansvarlig
a), c) AFU

Tidsrom
a) Innen høst
2021

Evaluering
a) Økt deltagelse i nasjonale
og internasjonale prosjekter

b) Flere innvilgede søknader,
færre avslag, høyere score
b) AFU for generiske
aspekter.
Fakultetene for
kvalitetssikringsrutiner
på egne søknader

b) Kontinuerlig
c) Økt antall
publiseringspoeng per UFF
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Delmål

Hovedaktiviteter
c) Tilrettelegge for, formidle og
gjennomføre aktuelle arrangementer
(informasjon fra NFR - NCPer,
gjennomgang av arbeidsprogram i EU,
tematiske workshops med samfunnsog næringsliv)

Ansvarlig

4.2. Nord skal oppnå økt
internasjonalt samarbeid i
forskningsprosjekter der
Nord universitet er med
som partner eller
prosjekteier

a) Tilrettelegge for deltakelse i relevante
internasjonale fagnettverk,
ekspertgrupper og konsortia gjennom
blant annet kartlegging,
posisjoneringsaktiviteter, og tilføring
av nødvendige ressurser for
internasjonal aktivitet.
b) Forsterke synergier mellom europeiske
programmer, bl.a. tilrettelegge for at
tidligere prosjekter bygges videre på.

AFU + Fakulteter

4.3. Øke attraktiviteten til
Nord universitet som
forskningspartner gjennom
økt publisering og
formidling av Nords
forskning

a) Tilrettelegge for en økt formidling av
Nords prosjekter, forskningsaktiviteter
og resultater f.eks. på nett,
populærvitenskapelige tidsskrifter,
fora for beslutningstakere og
sluttbrukere, gjennom arrangementer
som forskningsdagene og Lytring.
c) Videreutvikling av informasjon om
Nords forskning på de engelske
nettsidene

f)

Tidsrom
c) Kontinuerlig

Evaluering
a) Arrangementer holdt

d) Kontinuerlig

a),b),
kontinuerlig

Flere prosjekter med
internasjonale partnere
b) Økt deltagelse i
fagnettverk,
ekspertgrupper;
evaluering av
posisjoneringsaktiviteter;
bruk av ressurser
c) Antall prosjekter
videreført; aktiviteter

AFU + kommunikasjon
+ fakulteter

d) Kontinuerlig
e) Innen Q1
2022

f), Bruk av Lytring og andre
formidlingskanaler, Statistikk
på nettsider, Nyhetsartikler

g) AFU + kommunikasjon
g) Evaluering Q1 2022
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5. Doktorgradene
Nord er et ungt universitet, og doktorgradene har sine opprinnelser i enkeltående og uavhengige fagmiljøer langt eldre enn moderinstitusjonen selv. Dette gir en særegen
styrke i akademisk robusthet, kontinuitet og faglig integritet. Samtidig må universitetet, i effekten av fusjonene som skapte det, bruke ressurser på samkoordinering og
utvikling av felles rutiner og praksis ved de respektive fakultet og ph.d.-programmer. Fagmiljøene har også behov for kompetanseheving, som sikrer veilederkapasitet og
NOKUTs krav om førstekompetente.
I 2020 styrket universitetet sin kapasitet for administrasjon, rådgivning og evaluering tilknyttet doktorgradsprogrammene betydelig. Avdeling for forskning og utvikling har
forsterket sin kompetanse på oppgaver tilknyttet disse. Avdelingen leder også et kvalitetsforum for ph.d., med medlemmer fra alle doktorgradsprogrammene, hvis oppgave
er å sikre at nøkkeloppgavene til programmene utføres med fokus på kvalitet og i samsvar med de strategiske føringene til institusjonen. Videre skal forumet bidra til økt
samarbeid mellom ph.d.-programmene.

STRATEGI 2030 sier:
•
•

Nord skal styrke forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom å styrke de eksisterende doktorgradsprogrammene og opprette nye.
Nord som organisasjon skal styrkes gjennom å øke internasjonaliseringen gjennom utveksling av studenter og ansatte», samt «å ha attraktive og
levende studiesteder med internasjonalt orienterte, inkluderende og mangfoldig arbeids- og læringsmiljø

Delmål
5.1. Sikre reakkreditering av
ph.d. i studier av
profesjonsvitenskap

Hovedaktiviteter
a) Ferdigstille prosess med reakkreditering

Ansvarlig
Rektor, FLU, FSH

Tidsrom
Februar 2022

Evaluering
Ph.d. i studier av
profesjonsvitenskap blir
reakkreditert

5.2. Styrke og videreutvikle
doktorgradsprogrammene ved
Nord universitet

a) Rullerende evaluering av de fire
doktorgradsprogrammene

Fak., FLU

Løpende

Evalueringsrapport

b) Opprette et femte doktorgradsprogram

Fak.

Fra 2023

c) Øke antall disputaser og sikre stadig høy
gjennomstrømming i ph.d.-programmene

AFU, Fak.

Kontinuerlig

Opprettelse av akkreditert
doktorgradsprogram
Kvalitative og kvantitative
indikatorer, DBHparametere.

d) Øke antall ekstern finansierte ph.d.stipendiater

Fak., AFU

Kontinuerlig

AFU, KF

2021-2022

Antall eksternt finansierte
ph..d (EU, Forskningsrådet)
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Delmål

Hovedaktiviteter
e) Legge til rette for drift av et
interesseorgan for stipendiater for å øke
grad av medvirkning og samhandling

Ansvarlig

Tidsrom

AFU, Fak.

2021-2022

f) Tett oppfølging av tiltak fra fakultetenes
egenevaluering av ph.d.-programmene.

Felles evaluering AFU, FU
og fakultetene.
AFU, Fak., KF

g) Øke internasjonalisering og bedre
rutiner for registrering av mobilitet
5.3. Oppdaterte forskrifter som
er konsistente med sentrale
krav og internasjonal
samkoordinering av forskning,
som f.eks. DORA, SDG, Plan S og
krav om DMP.

a) Fullstendig revisjon av forskriftene for
de to doktorgradene.
b) Avhengig av hvilke avtaler Nord
universitet undertegner og hvilke krav som
blir fremstilt av Forskningsrådet og EU,
skal universitetets forskrifter tilknyttet
doktorgradene kontrolleres og revideres
for å opprettholde sin relevans og
gyldighet.

Evaluering
Evaluering i KF

2021-23 og videre
arbeid for å sikre
kontinuitet.

AFU, FU

2021-2022

Fakultetene, FU,
AFU, styret.

Kontinuerlig

Ant. eksternt finansierte
mobilitetsprosjekter
A: Forskrifter sendes for
høringsinnspill og til
drøfting i FU. Vedtas i
styret. Evaluering av
implementering gjøres av
fakultetene og AFU.
B: Primært evaluering i FU
etterfulgt av styrevedtak.

8/21 Første gjennomgang av Handlingsplan for Forskning og Utvikling - 21/01330-1 Første gjennomgang av Handlingsplan for Forskning og Utvikling : Handlingsplan FU 22. april

6. Åpen forskning
Åpen forskning favner vidt og er et felt i rask utvikling. Mer åpen forsking bidrar til høyere forskningskvalitet og etterprøvbarhet. Det skaper et sterkere og
mer tilgjengelig kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere og innovatører i samfunns- og næringslivet. Det tilrettelegger også for bruk av forskning på tvers
av sektorer, land og fagmiljøer, samt en større synlighet og spredning av vår kunnskapsproduksjon.
I tråd med nasjonale og internasjonale rammebetingelser jobber Nord Universitet systematisk med åpen forskning både på institusjonsnivå, men også
gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dedikert personell ved AFU og Universitetsbiblioteket (UB) jobber for å øke andelen åpen forskning
gjennom en rekke aktiviteter. Beskrevet i HP-FoU er våre delmål og overordnede strategiske satsinger, vi har også flere oppgaver tilknyttet drift som ikke er
beskrevet på dette nivået. Det minnes også på at tiltak tilknyttet kompetanseheving, karriereutvikling og insentiver inkluderes i Kapittel 2.
Strategi 2030 sier at Nord skal:
• Delta i åpne demokratiske kunnskaps- og innovasjonsprosesser
• Øke tilliten til vitenskapelig metode og forskningsresultater
• utvikle en digital infrastruktur som hever kvaliteten i forskning, utdanning og administrative tjenester
Delmål
6.1.Bidra til sterkere
kultur for åpen forskning

Hovedaktiviteter
a) Forankre åpen forskning i ledelse på alle nivå
b) Sikre lett tilgjengelig og målrettet
informasjon om krav, forventninger og
nyheter innen åpen forskning gjennom bl.a.
nye nettsider

Ansvarlig
AFU, UB,
Kommunikasjon
(nettside)

Tidsrom
a) Kontinuerlig
b) Kontinuerlig
c) Innen
2.kvartal
2022

AFU + UB

d), e), f), g), i)
Kontinuerlig

Evaluering
a) Kvalitativ
b) Nettside, frekvensen av
formidlingsaktivitet
c) Publisering av policy

c) Videreutvikle og formidle en egen policy for
åpen forskning på Nord Universitet

6.2.Bidra til at flere faglig
ansatte velger å publisere
åpent, og dermed sørge
for at en økt andel

d) utvikle relevante og integrerte
støttetjenester gjennom deriblant
retningslinjer for datahåndteringsplaner,

•

Økt åpen
arkivering av
datasett
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Delmål
Hovedaktiviteter
forskningsresultat og data
arbeid med datasett, juridiske avklaringer og
blir åpent tilgjengelig
personvern.
e) Videreføring og formidling av Open Access
(OA)-fond
f) Sørge for at eksterne forskningsmidler
dekker APC/BPC1 så langt som mulig
g) Deltagelse i nasjonale konsortiums- og
transformative avtaler knyttet til f.eks.
publiserings- og rabattfunksjoner.
h) Sikre forbedret infrastruktur for forskning og
digital forskningsformidling gjennom bl.a.
implementering av Nasjonalt Vitenarkiv.
i) Iverksette formidlingsaktiviteter som bidrar
til spredning av tilgjengelig åpen forskning i
samfunnet

1

Article Processing Charge (APC), Book Processing Charge (BPC)

Ansvarlig

Tidsrom
h) når Nasjonalt
Vitenarkiv er
klart for utrulling

Evaluering
• Økt andel åpne
publikasjoner av
total
vitenskapelig
publisering
f) Kvalitativ evaluering av
støttetjenester
g) Statistikk på bruk av OAfond
h) Andel APC/BPC-utgifter
utenom OA-fondet øker
Årlig måling, samlede
APC- og BPC-utgifter ved
universitetet
i) Deltagelse / aktivitet
j) Implementering av
nasjonalt vitenarkiv
k) Formidlingsaktiviteter,
bruksstatistikk på åpen
forskning
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7. Samfunn og Innovasjon
I Strategi 2030 pekes det på at Nord skal bli en tydeligere drivkraft for innovasjon og entreprenørskap ved å styrke FoU-samarbeidet med samfunnslivet og
bedriftene i regionen. Det blir også stadig viktigere for UH-sektoren å være nært påkoblet samfunnets utfordringer lokalt og globalt. Vi ser dette blant annet
gjennom politiske prioriteringer og utviklingen av kvalifikasjonskriterier hos eksterne finansieringskilder som Norges Forskningsråd og Horisont Europa, der
forskningens «impact» (samfunnsnytte) blir vektlagt mer og mer.
Det understrekes at innovasjon er en bred definisjon som handler om mye mer enn kommersialisering. Innovasjon skjer i interaksjon med andre, og handler
om å bruke eksisterende eller ny kunnskap på nye måter. Det kan ende opp i nye produkter og tjenester, men sluttresultatet kan også simpelthen være at
vår kunnskap bidrar til å informere, endre og forbedre prosesser i samfunnet rundt oss, for eksempel i offentlig tjenesteyting.
For at Nord skal bli en tydeligere drivkraft for innovasjon og entreprenørskap er det også viktig å tilgjengeliggjøre vår kunnskap for samfunnet rundt.
Handlingsplanen vil derfor også fokusere på utviklingen av arenaer for forskningsformidling- og samarbeid. Det etterstrebes å utvikle et godt samarbeid og
skape gode samhandlingsarenaer mellom Nord og samfunnet for øvrig.
Strategi 2030 sier at:
•
•

•
•

Nord skal bli en tydeligere drivkraft for innovasjon og entreprenørskap ved å styrke FoU-samarbeidet med samfunnslivet og bedriftene i
regionen
Nord skal styrke samhandlingen med samfunns- og næringsliv gjennom å:
o Delta i åpne og demokratiske kunnskaps- og innovasjonsprosesser
o Utvikle innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av forskningsresultater sammen med andre samfunnsaktører
Nord skal kjennetegnes av nærhet mellom forskning og samfunnet
Nord skal samarbeide tett med sektorene i helse, velferd og oppvekst for å sikre høy relevans i vår forskning og utdanning
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Delmål
7.1.Tilrettelegge for
FoU-aktiviteter i
samarbeid med
samfunns- og
næringsliv

Hovedaktiviteter
a) Forenkle, kvalitetssikre og øke faglig
ansattes kompetanse om prosesser
og verktøy for samhandling,
deriblant ulike typer
samarbeidsavtaler

Ansvarlig
a) AFU + arbeidsgruppe
med faglig ansatte og
juridisk/økonomisk
administrativ
kompetanse

Tidsrom
a) Etablere
arbeidsgruppe
innen utgang
av 2021
b) Kontinuerlig

b) Videreutvikle og synliggjøre tilbudet
til Nord Innovasjon AS, fortsette å
legge til rette for idéutvikling og
kommersialisering

b) Nord Innovasjon AS
c) AFU + fakulteter

c) Innen Okt
2021,
kontinuerlig
oppdatering

c) Etablere en oversikt over prosjekter,
arenaer og initiativer som
innebærer samhandling med
samfunns- og næringslivet

7.2.Tilrettelegge for
økt bruk av faglig
relevant teknologi hos
ansatte og studenter

d) Utrede og etablere TechLab3, en
fysisk lab med tilgang til teknologi,
kompetanse og utstyr relevant for
våre fagområder og studenter,
elever, næringsliv og offentlig
sektor.
e) Utrede bruk av og initiere 3-5
innovasjonslaber, piloter eller

2
3

Disclosure of invention
Ta kontakt med morten.skjelbred@nord.no for mer informasjon

d) AFU, Campus
Helgeland,
arbeidsgruppe med
relevante
representanter;
Nordland
Fylkeskommune;
Andre eksterne
partnere

d) Mo i Rana –
innen Q3
2022. Øvrige
lokasjoner:
2023-2025
basert på
erfaring.
e) To laber kjørt
innen Q2

Evaluering
a) Antall inngåtte
avtaler, kvalitativ
brukeropplevelse,
avtaler som «holder
vann» og er enkle å
forholde seg til
b) Antall DOFI2,
Prosjektmidler brukt,
antall ideer vurdert,
spredning på
fakulteter
c) Kvalitet og innhold i
oversikt, antall
oppdateringer,
tilbakemelding fra
fakulteter

d) Bruksstatistikk;
ressursbruk;
investeringer
e) Antall laber kjørt,
evaluering av erfaring
f) Deltagelse, synlighet,
publisering, avtaler
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Delmål

Hovedaktiviteter
testbeds knyttet til de tematiske
satsingsområdene4
f)

7.3Nord skal bidra til å
øke tilfanget av FoUmidler til regionen
sammen med aktører
fra samfunns- og
næringsliv
7.4Nord skal være en
mer synlig og relevant
FoU- og
innovasjonspartner
for næringsliv og
offentlig sektor

4
5

Sikre Nords tydelige kobling til
relevante lokale og regionale
satsinger, innovasjonsprosjekter-,
nettverk- og infrastruktur, deriblant
Innovacare5, Bærekraftslaber, De
Grønne Øyer, Bodø 2024 og Ny By
Ny Flyplass

a) Følge opp og videreutvikle arenaer
og samarbeidsprosjekter
b) Formidle viktige eksterne FoUsatsinger til samfunns- og næringsliv
gjennom bl.a. flere og mer spissede
workshops tilknyttet Horisont
Europa og Forskningsrådet
c) Drive målrettet koblingsarbeid for å
øke antallet nærings- og offentlig
sektor-ph.d.
d) Utvikle samarbeidsinitiativer som
bidrar til å øke innovasjonsgraden
hos regionalt samfunns- og
næringsliv

Ansvarlig
e) AFU; relevante
forskningsgrupper
og eksterne
samarbeidspartnere
f)

Tidsrom
2022, 5 innen
2023
f) Kontinuerlig

Evaluering

a),b),c),d)
Kontinuerlig

a) Oversikt over prosjekter og
arenaer, stikkprøver for å
sikre oppfølging.

AFU, fakulteter,
studiestedsadministrasjon

a), c), d) AFU, fakultetene
b) AFU

Prosjekt i utarbeidelse – vil bidra til økt tilgang på faglig relevant teknologi, økt samhandling med samfunns- og næringsliv
Samarbeid med Nordlandssykehuset og Bodø kommune for å utvikle fremtidens helsetjenester

b) Antall workshops,
deltagelse i workshops, antall
eksterne prosjekter initiert
på bakgrunn av workshops.
c) Antall stipendiater initiertog rekruttert over perioden
d) Oversikt over initiativer,
kvalitativ tilbakemelding
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Forskningsutvalget tar saken til orientering.

1

8/21 Åpen tilgang til forskningsresultater fra Nord i 2020 og bruk av OA-fondet - 21/01245-1 Åpen tilgang til forskningsresultater fra Nord i 2020 og bruk av OA-fondet : Åpen tilgang til forskningsresultater fra Nord i 2020 og bruk av OA-fondet

Sammendrag
Open access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. I august 2017 ble nasjonale
mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler vedtatt:
1. Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige.
Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og
velge åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler
basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke tillater
tilgjengeliggjøring i vitenarkiv.
2. Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et
egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og
uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige.
3. Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene
fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader, og at det er åpenhet om avtalenes
betingelser.
4. Institusjoner som finansierer forskningsprosjekter, skal bidra til å dekke kostnader til
åpen publisering. For forskningsutførende institusjoner vil kostnader til åpen
publisering inngå i budsjettene for forskningsaktivitet på linje med kostnader til annen
nødvendig virksomhet. Forskere og forskningsutførende institusjoner oppfordres til å
bidra i arbeidet for å fremme publiseringstjenester av god kvalitet og til riktig pris
gjennom sine interesseorganer og internasjonale nettverk.
I tråd med nasjonale retningslinjer vedtok styret open access-policy for Nord universitet i april
2018. Policyen sier bl.a. at alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler der Nord
universitet er kreditert, skal deponeres i institusjons-/vitenarkivet senest ved
publiseringstidspunktet.
Saksframstilling
Det finnes tre hovedveier til målet om åpen tilgang: gull (0), grønn (0) og hybrid open access
(0). I 2019 og 2020 er det iht. punkt 3 i de nasjonale retningslinjene inngått flere
konsortieavtaler (les-og-publiser- og rene rabattavtaler) i regi av Direktoratet for IKT og
fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) 1, som del av en overgangsordning mot
open access (0). Universitetsbiblioteket deltar i flere av disse konsortiene.
1.1 Gull open access: publisering i rene open access-tidsskrift
Gull open access kan defineres som publisering i rene open access-tidsskrift. Disse gir fri
tilgang til alle artikler på det enkelte tidsskriftets nettside. Nord universitet har opprettet et
open access-fond som etter søknad støtter åpen publisering av tidsskriftsartikler.
En forfatter som i stedet velger å publisere i et tradisjonelt abonnementsbasert tidsskrift, har
to muligheter til å gjøre artikkelen åpent tilgjengelig: grønn (0) og hybrid open access (0).
1.2 Grønn open access: egenarkivering av fagfellevurderte manusversjoner
Forskere publiserer i et tradisjonelt abonnementsbaserte tidsskrift og egenarkiverer deretter
en versjon av artikkelen i institusjonsarkivet, som er et åpent arkiv. De fleste ordinære
abonnementsbaserte tidsskrift tillater arkivering av siste manusversjon forsker sendte fra seg
etter fagfellevurdering, dvs. postprint / Author’s Accepted Manuscript (AAM) / akseptert
1

Pro-/viserektor for forskning ved UiB, UiO, NTNU og UiT er medlem av forhandlingsdelegasjonen
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manusversjonen. Innholdsmessig er en AAM lik den publiserte versjonen (mulig unntak:
korrekturendringer), men den er uten forlagets design og layout (formatering, paginering,
årgang osv.). Illustrasjoner og tabeller står ofte sist i manuskriptet (AAM).
1.3 Hybrid OA: frikjøp av enkeltartikler publisert i ellers abonnementsbaserte tidsskrift
Forskere betaler et gebyr til et ellers abonnementsbasert tidsskrift for å gjøre en enkeltartikkel
åpent tilgjengelig online. Øvrige artikler i tidsskriftet forblir bak en betalingsmur for ikkeabonnenter, dvs. tilgjengelig bare for abonnenter. Nords OA-fond gir ikke støtte til publisering
i hybridtidsskrift med frikjøp av enkeltartikler (hybrid open access).
1.4 OA-publisering gjennom konsortieavtalene (Unit-avtaler)
Unit forhandlet i 2019 og 2020 fram nye transformative avtaler med flere store tidsskriftforlag,
som skal føre til bevegelse mot åpen tilgang / open access til vitenskapelige tidsskriftartikler.
De fleste avtalene er såkalte publiser-og-les-avtaler, noe som innebærer at kostnad for både
lesetilgang og åpen publisering i visse tidsskrift inngår i avtalen. Nord universitet deltar i seks
publiser-og-les-avtaler, som har noe ulik utforming. Avtalene med Elsevier, Wiley og
Cambridge University Press (CUP) omfatter publisering i gull- og hybridtidsskrift, mens
avtalene med Taylor & Francis, Springer og Sage kun omfatter hybridtidsskrift. Ved publisering
i Sage gull-OA-tidsskrift gis det rabatt på publiseringsavgiften (Article Processing Charge, APC).
I praksis (unntatt Sage- og CUP-avtalene) er deltakende institusjoner i den enkelte avtalen
(konsortiet) tildelt en felleskvote for publisering, der prinsippet førstemann til mølla gjelder.
Videre deltar Nord universitet i rene rabattavtaler med forlagene Frontiers og Emerald.
Frontiers publiserer bare gull-OA-tidsskrift, og artikler som publiseres i disse tidsskriftene
gjennom rabattavtalen kan dekkes med midler fra OA-fondet. Rabattavtalen med Emerald
gjelder kun hybridtidsskrift og derfor for forskere som har egne midler til OA-publisering,
ettersom OA-fondet ikke dekker publisering i hybridtidsskrift.
2

Resultater

Kunnskapsdepartementet (KD) beregner andelen åpent tilgjengelige artikler ut fra det totale
antallet vitenskapelige tidsskriftartikler (artikler i tidsskrift på nivå 1 eller 2) som en institusjons
forskere har medvirket til i løpet av det aktuelle året 2. Fra 2017 beregner KD andelen åpent
tilgjengelige artikler ved å dele opp rapporterte vitenskapelige tidsskriftsartikler i fire
grupper3:
1.
2.
3.
4.

Artikler som ikke tillates avlevert eller som har ukjent status (mangler lisens informasjon).
Artikler som er publisert i gull-open access-tidsskrift.
Artikler avlevert til vitenarkiv via Cristin (grønn og hybrid OA).
Artikler som kunne vært avlevert til vitenarkiv (grønn OA) – potensial for vekst.

Tilstandsrapporten 2021 (med publiseringstall for 2020) er ikke publisert på tidspunktet denne
saken fremstilles. Det legges til grunn at KD bruker samme beregning også i år. Den følgende

2

Jf. Tilstandsrapport for høyere utdanning (for 2010: 165-166, 2011: 98–100, 2012: 86–88, 2013: 127–130,
2014: 97, 2015: 97, 2016: 100-101, 2017: 44-46, 2018: 50-53, 2019: 49-52, 2020: 58-60) med vedlegg (2013: 87,
2014: 74, 2015: 84, 2017: 90-91, 2018: 92-93, 2019: 92, 2020: Tabell V3.19).
3
Jf. Tilstandsrapport for høyere utdanning (2017: 44-46, 2018: 50-53, 2019: 49-52, 2020: 58-60) med vedlegg
(2017: 90-91, 2018: 92-93, 2019: 92, 2020: Tabell V3.19).
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tabellen viser antallet vitenskapelige tidsskriftsartikler Nords forskere medvirket til i 2020 og
hvordan Nord-artiklene fordeler seg i de 4 ovennevnte gruppene:
Tabell 1: Gull og grønn åpen tilgang og potensialet for grønn åpen tilgang i Nord 2020 (per
31.03.2021)
Artikler som
Artikler
Artikler avlevert til Artikler som
Antall
ikke tillates
publisert i
vitenarkiv via
kunne vært
Fakultetsvis
artikler
avlevert eller
gull-open
Cristin (grønn og
avlevert til
fordeling
rapportert
som har ukjent
accesshybrid OA)
vitenarkiv
inn
status
tidsskrift
FBA
147
5
65
60
17
FLU
127
15
75
27
10
FSH
128
7
58
50
13
FSV
82
12
23
37
10
HHN
111
4
33
56
18
Fellesadm.
1
0
0
1
0
Nord
5894
42
2535
2286
66
Kilde: DBH, SHERPA/ROMEO7, egne notater

Oversikten viser at ca. ytterlige 11 % av de publiserte artiklene fra Nord universitet i 2020 har
potensial for å bli åpent tilgjengelige, og oversikten sier samtidig noe om
publiseringspreferanser blant de faglig ansatte. Grønn og hybrid publisering utgjør til sammen
294 artikler, eller nesten 50 % av det totale volumet i 2020. Sammen med gull publisering
utgjør volumet 547 artikler, eller om lag 93 % av totalt volum.
Tabell 2 viser antall og andel artikler som var arkivert i Nord Open Research Archive ved
rapporteringsfristen i Cristin for 2020-publikasjoner (31. mars 2021). Artikler publisert åpent
tilgjengelig gjennom Unit-avtalene er inkludert her (se fotnoter for detaljer).

4

DBH bemerker: “For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt.” Om fakultetstallene i Tabell 1 summeres, blir totalen 596. Dette skyldes at det
i Cristin for 7 artikler er registrert to fakulteter (eller ett fakultet og fellesadministrasjon). Det reelle antallet
tidsskriftsartikler totalt er derfor 589.
5
Inkluderer 10 artikler som er publisert åpent tilgjengelig gjennom tidsskriftavtalene.
6
Inkluderer 64 artikler som er publisert åpent tilgjengelig gjennom tidsskriftavtalene.
7
SHERPA/ROMEO er en database, som antas å ha den mest komplette oversikten over forlagenes retningslinjer
for egenarkivering.
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Tabell 2: Vitenskapelige tidsskriftsartikler Nord 2020 (per 31.03.2021)
Arkivert i Nord Open Research Archive8
Fakultetsvis Antall artikler
fordeling
rapportert inn
Antall OA
Andel OA
Gull OA
Grønn OA
FBA
147
125
85,0 %
65
12
FLU
127
102
80,3 %
75
16
FSH
128
108
73,2 %
58
10
FSV
82
60
84,4 %
23
21
HHN
111
89
80,2 %
33
26
Fellesadm.
1
1
100 %
0
1
4
5
Nord
589
481
81,7 %
253
84
Kilde: DBH, SHERPA/ROMEO, egne notater

Hybrid OA
48
11
40
16
30
0
1446

I 2020 medvirket Nords forskere til 589 vitenskapelige tidsskriftartikler (tidsskrift på nivå 1
eller 2); av disse var 481 – 81,7 % – arkivert i institusjonsarkivet per 31. mars. Til
sammenligning utgjorde andelen vitenskapelige artikler deponert i vitenarkivet 40,9 % på
samme tidspunkt i fjor (antall rapporterte vitenskapelige tidsskriftartikler var 423 i 2019). I
2019 var det en nedgang i andelen arkiverte artikler i institusjonsarkivet som følge av redusert
kapasitet knyttet til langtidsfravær. Oppgangen i 2020 skyldes økt ressursbruk i OA-teamet i
form av opplastinger av fulltekst (gull og hybrid OA) og purring på forskerne om å laste opp
fulltekstdokument (grønn OA).
I tabell 3 gis en oversikt over den fakultetsvise fordeling av artiklene som er publisert åpent
tilgjengelig gjennom Unit-avtalene.
Tabell 3: Artikler publisert åpent tilgjengelig gjennom Unit-avtalene med CUP, Elsevier, Sage,
Springer Nature, Taylor & Francis og Wiley i Nord 2020 (per 31.12.2020)
Fakultetsvis fordeling
Antall artikler publisert åpent gjennom Unit-avtalene
FBA
12
FLU
5
FSH
11
FSV
12
HHN
34
Nord
749
Kilde: egne notater

Avtalen med Elsevier er den mest brukte blant Unit-avtalene – 44 artikler (hvorav 34 i
hybridtidsskrift) ble publisert åpent gjennom Elsevier-avtalen. Den minst brukte avtalen er
CUP-avtalen med bare 2 åpent publiserte artikler i 2020. I hver av de fire øvrige avtalene ble
det publisert mellom 5 og 9 OA-artikler. Via Taylor & Francis-avtalen kunne det blitt publisert
minst dobbelt så mange OA-artikler, dersom ikke den nasjonale kvoten hadde blitt nådd
allerede i begynnelsen av september. Også for Wiley- og Springer-avtalene ble kvotene nådd

8

I tillegg kommer 4 artikler som er lastet opp, men arkivert lukket fordi utgiver ikke tillater å gjøre opplastet
versjon åpent tilgjengelig.
9
Antall godkjente artikler i 2020 er 78, men i tabell 3 er det bare tatt med artikler som ble både publisert og
rapportert til NVI i 2020. To av artiklene ble allerede rapportert i 2019, og to artikler er antatt, men ikke ennå
publisert. Derfor er bare 74 artikler inkludert i tabell 3.

5
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før året var omme; ellers hadde flere artikler kunnet blitt publisert åpent gjennom disse
avtalene.
Tabellen under viser hvordan Nord-artiklene for 2020 fordeler seg på nivå 1 og 2.
Tabell 4: Vitenskapelige tidsskriftsartikler Nord 2020 (per 31.03.2021) – fordelt på nivå 1 og 2
Antall artikler rapportert inn
Arkivert i Nord Open Research Archive
Fakultetsvis
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 1
Nivå 2
Total
fordeling Total
OA
n
%
n
%
n
%
n
%
113
90 %
12
10 %
FBA
147 129 87,8 %
18
12,2 % 125
87
85
%
15
15 %
FLU
127 111 87,4 %
16
12,6 % 102
55
92 %
5
8%
FSH
128 104 81,3 %
24
18,8 % 108
88
81 %
20
19 %
FSV
82
76
92,7 %
6
7,3 %
60
72
81 %
17
19 %
HHN
111
90
81,1 %
21
18,9 %
89
0
Fellesadm.
1
0
0,0 %
1
100 %
1
0%
1
100 %
4
413
86
%
68
14 %
Nord
589
505 86,0 %
84
14,0 % 481
Kilde: DBH, egne notater
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3

Bruk av midler til å støtte open access-publisering i 2020

I 2020 mottok og behandlet Universitetsbiblioteket
•
•

7010 søknader om støtte til åpen publisering av vitenskapelige tidsskriftsartikler
18 søknader om støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier

69 av 70 søknader om støtte til publisering av vitenskapelige tidsskriftartikler ble innvilget og
utbetalt i 2020. Dessuten ble det utbetalt støtte til åpen publisering av 9 artikler som er
publisert i Frontiers-tidsskrift10. 2 søknader som ble innvilget i 2020 ble først utbetalt i 2021.
Det ble gitt tilsagn om støtte til 14 av 18 søknader om åpen publisering av monografier og
kapitler i antologier, men en av antologiene publiseres likevel ikke med åpen tilgang, og støtte
utbetales dermed ikke i dette tilfellet. 9 av tilsagnene ble utbetalt i regnskapsåret, mens
resterende 4 tilsagn gjenstår til utbetaling i 2021 (tilsagn til denne typen publikasjoner gjelder
i 2 år fra tilsagnets dato). I 2020 ble det også utbetalt publiseringsavgift for 2 antologier og 2
monografier (tilsagn gitt før 2020). Se detaljer i tabell 6 under.
4 av søknadene om åpen publisering av monografier og kapitler i antologier som ble mottatt i
2020 (for publisering i 2021 og 2022) er foreløpig ikke behandlet, ref. muntlig orientering i FUmøte 1/21. I skrivende stund er situasjonen fortsatt uavklart, og søknadene (sammen med 8
søknader og forespørsler mottatt i 2021) er verken innvilget eller avslått.
Totalt utbetalte Nord universitet 2 133 429 kroner i 2020 i støtte til publisering med åpen
tilgang (brutto støtte i tabell 5 under). Dette innebærer ei økning i utbetalinger fra fondet på
om lag 87 prosent sammenlignet med 2019. Antall søknader (både for artikler og bøker) har
nesten fordoblet seg fra 2019 til 2020. Dette innebærer også at utgifter for artikkelpublisering
nesten har fordoblet seg (97 % økning). I tillegg har utbetaling av støtte til publisering av OAbøker økt med 68 prosent sammenlignet med 2019 (fra 408 142 i 2019 til 684 480 NOK i 2020).
Merforbruket for 2020 etter refusjon gjennom STIM-OA11 utgjør 795 429 NOK. Dette
merforbruket kunne dekkes over Universitetsbibliotekets eget budsjett grunnet den
ekstraordinære situasjonen knyttet til covid-19.
Tabell 5 viser historisk utvikling i brutto kostnader, antall og type publikasjon hvor forfatter
har mottatt støtte for å publisere med åpen tilgang, samt refusjon over STIM-OA.
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I 2020 framforhandlet Unit en avtale med forlaget Frontiers, og Nord universitet deltar i denne avtalen.
Standard arbeidsflyt i avtalen innebærer godkjenning av artikler av Universitetsbiblioteket uten at forskere må
sende en søknad. Som følge av dette ble det godkjent 9 artikler for åpen publisering gjennom Frontiers-avtalen.
Arbeidsflyten ble endret i november 2020 etter ønske fra Universitetsbiblioteket, og medfører at forskere er
nødt til å sende inn søknad for å få dekket publiseringsavgiftene sine i Frontiers-tidsskrift.
11
Tilskuddsordning i regi av Forskningsrådet for å støtte overgang til publisering med åpen tilgang. Innvilges på
grunnlag av institusjonens utgifter til åpen publisering forutgående år, og etter søknad fra institusjonen.
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Tabell 5: Brutto bruk midler over OA-fondet, støttede publikasjoner og refusjon via STIM-OA
BRUTTO STØTTE
VOLUM
STIM-OA
ÅR
Kapitler i
% av brutto
Kroner
Endring fra året før Artikler antologier Bøker
Kroner
forrige år
2014
85 735 Kroner
Prosent
7
2015
49 954 - 35 781
-42 %
6
42 000
49 %
2016
192 341 142 387
285 %
12
25 000
50 %
2017
342 493 150 152
78 %
11
71 000
37 %
2018
927 377 584 884
171 %
40
2
2
153 000
45 %
2019 1 143 634 216 257
23 %
40
6
1
289 000
31 %
2020 2 133 429 989 795
87 %
76
8
5
338 000
30 %

I tabell 6 framkommer detaljer om utgifter over OA-fondet i 2020, inkludert informasjon om
fakultet/avdeling, forfatter, publiseringskanal, tittel, nivå i NPI og artikkelavgift (APC) /
bokavgift (BPC) i norske kroner (kolonne «APC-beløp» i tabellen).
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Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2020 - detaljer
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
Abihssira-Garcia, I.

Babiak, I.

Frontiers in Environmental
Science
International Journal of
Molecular Sciences
Biomolecules

Brinchmann, M. F.

Marine drugs
Frontiers in Immunology

FBA

Fernandes, J. M. O. Scientific Reports
Frontiers in Genetics
Hulatt, C. J.

International Journal of
Molecular Sciences

Jueterbock, A.

Frontiers in Plant Science

Moum, T.

Plos One
PeerJ

Nedoluzhko, A.
Cells
Noble, L. R.

Scientific Reports

Fluorescent microplastic uptake by immune cells of Atlantic salmon
(Salmo salar L.)
Heterogenic origin of micro RNAs in Atlantic salmon (Salmo salar)
seminal plasma
High-throughput identification of adapters in single-read sequencing
data
A truncated galectin-3 isolated from skin mucus of Atlantic salmon
Salmo salar binds to and modulates the proteome of the gramnegative bacteria Moritella viscosa
Pseudozyma priming influences expression of genes involved in
metabolic pathways and immunity in zebrafish larvae
Transcriptome sequencing and histology reveal dosage
compensation in the liver of triploid pre-smolt Atlantic salmon
Plant-based diets induce transcriptomic changes in muscle of
zebrafish and Atlantic salmon
Proteomic and transcriptomic patterns during lipid remodeling in
Nannochloropsis gaditana
The seagrass methylome is associated with variation in
photosynthetic performance among clonal shoots
On the genus Crossaster (Echinodermata: Asteroidea) and its
distribution
CircParser: a novel streamlined pipeline for circular RNA structure
and host gene prediction in non-model organisms
The biomarker and therapeutic potential of circular RNAs in
schizophrenia
Spatio-temporal genetic tagging of a cosmopolitan planktivorous
shark provides insight to gene flow, temporal variation and sitespecific re-encounters

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)
1

24 287,71

1

26 974,20

1

22 848,03

1

18 307,01

1

27 467,59

1

21 092,20

1

26 887,94

1

25 606,46

2

25 171,60

1

18 004,98

1

7 088,60

1

22 179,04

1

17 129,16
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Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2020 - detaljer (forts.)
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
Novoa-Garrido, M. Animals

FBA

Sørensen, M.

Frontiers in Immunology
Frontiers in Immunology

Viswanath, K.

Preserving Porphyra umbilicalis and Saccharina latissima as silages
for ruminant feeding
Nutrient digestibility, growth, mucosal barrier status, and activity of
leucocytes from head kidney of Atlantic salmon fed marine- or
plant-derived protein and lipid sources
Imaging flow cytometry protocols for examining phagocytosis of
microplastics and bioparticles by immune cells of aquatic animals

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)
1

17 914,14

1

24 709,51

1

35 074,94

Frontiers in Cell and
Developmental Biology

Adherent intestinal cells from Atlantic salmon show phagocytic
ability and express macrophage-specific genes

1

26 887,95

Frontiers in Immunology

Intestinal transcriptome analysis reveals soy derivative-linked
changes in Atlantic salmon

1

24 287,71

Total FBA (18 søknader: 18 – tidsskriftartikler)
Frontiers in Psychology

Bye, P.

Glossa a journal of general
linguistics

Dalen, T.

Plos One

Erikstad, M. K.

Frontiers in Sports and
Active Living

Fuglseth, K. S.

Prismet

Ingulfsvann, L.

International Journal of
Qualitative Methods

FLU

Aune, M.

Jenssen, R. H.

Kapittel i antologi

Johann, L.

Education Sciences

411 918,77
More pronounced bimanual interference in proximal compared to
distal effectors of the upper extremities
Expressive sibilant retraction in North Norwegian: morpheme or
‘spoken gesture’?
Player load in male elite soccer: comparisons of patterns between
matches and positions
Referee bias in professional football: Favoritism toward successful
teams in potential penalty situations
Digital danning med m-læring? Danningsdidaktiske perspektiv på
læring med digitale ressursar
The messiness of children's voices - an affect theory perspective
Facing the soprano: Uncovering a feminist performative “I” through
autoethnography
Content-based and cognitive-linguistic analysis of cell membrane
biology: Educational reconstruction of scientific conceptions

2

24 287,71

2

5 257,54

1

20 135,83

1

10 524,18

1

7 000,00

1

9 249,40

1

9 000,00

1

12 444,48
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Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2020 - detaljer (forts.)
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
Mikalsen, H. K.

Frontiers in Sports and
Active Living

Trajectories of physical activity among adolescents in the transition
from primary to secondary school

1

19 696,13

Moa, I.

Frontiers in Public Health

Cardiorespiratory fitness is associated with drop out from sport in
Norwegian adolescents. A longitudinal study

1

27 034,49

Frontiers in Physics

Numerical solutions of quantum mechanical Eigenvalue problems

1

25 171,59

1

13 284,77

1

12 171,74

Mushtaq, A.

Mathematical Problems in
Engineering
Mathematical Problems in
Engineering

FLU

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)

A Simplified Finite Difference Method (SFDM) for EMHD PowellEyring nanofluid flow featuring variable thickness surface and
variable fluid characteristics
Unsteady MHD bionanofluid flow in a porous medium with thermal
radiation near a stretching/shrinking sheet

Prilutskaya, M.

Cogent Education

Research on three L2 writing conditions: Students' perceptions and
use of background languages when writing in English

1

11 568,28

Solli, G. S.

Plos One

Sex-based differences in sub-technique selection during an
international classical cross-country skiing competition

1

19 211,72

Strøm, R. V.

Monografi

Det usikre sangerlivet

1

125 000,00

Thuv, S.

Kapittel i antologi

Læreren, kunstneren og forskeren i aksjonsforskning. The teacher,
artist and researcher in action research

1

9 375,00

Torvik, P.-Ø.

Sports

1

12 623,53

1

13 747,88

1

4 795,22

Sports
van den Tillaar, R.
Journal of Human Kinetics

Does the order of submaximal lactate threshold and maximal
oxygen uptake testing influence test outcomes?
Relationship of performance measures and muscle activity between
a 180° change of direction task and different countermovement
jumps
Push-ups are able to predict the bench press 1-RM and constitute
an alternative for measuring maximum upper body strength based
on load-velocity relationships
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Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2020 - detaljer (forts.)
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
Biology of Sports
Sports Medicine
International Open
Frontiers in Psychology
Plos One

FLU

Sports

van den Tillaar, R.

Frontiers in Sports and
Active Living
Frontiers in Sports and
Active Living
Plos One
Frontiers in Physiology
Sensors
PeerJ

Comparison of effects of training order of explosive strength and
plyometrics training on different physical abilities in adolescent
handball players
Kinematic and EMG comparison between variations of unilateral
squats under different stabilities
The effects of target location upon throwing velocity and accuracy
in experienced female handball players
Association of strength and plyometric exercises with change of
direction performances
Effects of strength vs. plyometric training on change of direction
performance in experienced soccer players
Effect of approach distance and change of direction angles upon
step and joint kinematics, peak muscle activation, and change of
direction performance
The effects of barbell placement on kinematics and muscle
activation around the sticking region in squats
The acute effect of wearable resistance load and placement upon
change of direction performance in soccer players
Effects of elastic band based plyometric exercise on explosive
muscular performance and change of direction abilities of male
team handball players
Concurrent validity and reliability of three ultra-portable vertical
jump assessment technologies
Effects of subjective and objective autoregulation methods for
intensity and volume on enhancing maximal strength during
resistance-training interventions: A systematic review

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)
1

3 159,02

1

23 073,29

2

29 772,05

1

19 404,05

1

12 699,58

1

24 287,71

1

24 287,71

1

19 194,09

1

27 034,49

1

23 390,19

1

11 109,19
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Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2020 - detaljer (forts.)
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
Frontiers in Physiology
van den Tillaar, R.

FLU

Frontiers in Sports and
Active Living

1

24 709,51

1

24 709,51

Waade, R. A. &
Dalane, A.

Kapittel i antologi

Evaluering av konsertformidling i høyere utdanning

1

9 000,00

Zondag, A.

Nordisk tidsskrift for
utdanning og praksis

The influence of improvisation activities on speaking confidence of
EFL student teachers

2

7 500,00

1

10 000,00

Music technology in education – channeling and challenging
perspectives
Total FLU (36 søknader: 31 – tidsskriftartikler, 4 – kapitler i antologier, 1 – monografi)
Citizen-patient involvement in the development of mHealth
Bjerkan, J.
JMIR Research Protocols
technology: Protocol for a systematic scoping review
ST2 and regulatory T cells in the colorectal adenoma/carcinoma
Cui, G.
Scientific Reports
microenvironment: implications for diseases progression and
prognosis
Bioscience learning in nursing: a cross-sectional survey of beginning
Evensen, A. E.
BMC Nursing
nursing students in Norway
Effectiveness of individualized nutritional care plans to reduce
Ingstad, K.
BMJ Open
malnutrition during hospitalization and up to 3 months postdischarge: a systematic scoping review
Intensity control during block-periodized high-intensity training:
Frontiers in Sports and
Karlsen, T.
Heart rate and lactate concentration during three annual seasons in
Active Living
world-class cross-country skiers
Øien, O. B.

FSH

The associations between physical performance and
anthropometric characteristics in obese and non-obese schoolchild
handball players
A biomechanical analysis of wide, medium, and narrow grip width
effects on kinematics, horizontal kinetics, and muscle activity on the
sticking region in recreationally trained males during 1-RM bench
pressing

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)

Kapittel i antologi

684 909,88
1

24 278,85

1

22 739,84

1

17 024,70

1

23 213,44

1

26 887,95
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Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2020 - detaljer (forts.)
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
Moe, A.
Mjøsund, H. L.

Nilsen, M. K.

FSH

Olsen, R. M.

BMC Nursing

Research utilization in municipality nursing practice in rural districts
in Norway: a cross-sectional quantitative questionnaire study

Journal of Multidisciplinary Integration of physical activity in reablement for community
Healthcare
dwelling older adults: a systematic scoping review
‘To give or not to give medication, that is the question.’ Healthcare
BMC Health Services
personnel’s perceptions of factors affecting pro re nata medication
Research
in sheltered housing for older adults — a focus-group interview
study
Global Qualitative Nursing Nurses’ experiences of documenting the mental health of older
Research
patients in long-term care

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)
1

24 257,84

1

26 104,79

2

27 308,83

1

9 231,76

Sjølie, B. H. M.

BMC Health Services
Research

“Navigation to prioritizing the patient” – First-line nurse managers’
experiences of participating in a quality improvement collaborative

2

25 179,31

Ursin, G.

Sage Open

Framing dementia care practices: The politics of early diagnosis in
the making of care

1

3 737,85

Sage Open Nursing

Cold application on bruising at the subcutaneous heparin injection
site: A systematic review and meta-analysis

1

4 824,36

Sustainability

Disclosing and reporting practice errors by nurses in residential
long-term care settings: A systematic review

1

21 920,54

International Journal of
Environmental Research
and Public Health

Nurses’ adherence to patient safety principles: A systematic review

1

26 388,09

1

4 211,00

1

28 320,50

Vaismoradi, M.

Comparison of the conceptual map and traditional lecture methods
on students’ learning based on the VARK learning style model: A
randomized controlled trial
Journal of Multidisciplinary The role of the nurse in the management of medicines during
Healthcare
transitional care: A systematic review
Sage Open Nursing
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Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2020 - detaljer (forts.)
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
International Journal of
Environmental Research
and Public Health
Global Qualitative Nursing
Øfsti, R.
Research
Total FSH (18 søknader: 18 – tidsskriftartikler)
Tapuya: Latin American
Ake-Kob, A.
Science, Technology and
Society
Anvik, C.
Kapittel i antologi
Nordisk tidsskrift for
Gotvassli, K. A.
utdanning og praksis
Monografi
Monografi

FSV

FSH

Vaismoradi, M.

Effect of an ergonomics educational program on musculoskeletal
disorders in nursing staff working in the operating room: A quasirandomized controlled clinical trial
Looking for deviations’: Nurses’ observations of older patients with
COPD in home nursing care

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)
1

20 431,92

1

8 940,50
345 002,07

Goffman and the Mafia: Shaping YouTubes’ technological
affordances in the war on drugs

1

7 223,92

Den norske velferdsmodellen - tilstand og utfordringer

1

116 500,00

Pedagogiske ledere og godt faglig skjønn

1

7 500,00

1
2

46 159,10
93 734,20

2

92 172,68

1

31 206,95

1
1

13 046,47
30 000,00

1

22 179,25

1917 - Die korrumpierte Revolution
Gallipoli 1915/16. Britanniens bitterste Niederlage
Emma Goldman and the Russian Revolution: From admiration to
Jacob, F.
Monografi
frustration
MenschenAffen - AffenMenschen. Kulturgeschichte einer MenschMonografi
Tier-Beziehung
Mehrara, L.
Social Inclusion
Seeking the ideal of universalism within Norway's social reality
Røiseland, A.
Kapittel i antologi
Folkevalgt og politisk leder
Building an island of sustainability in a sea of unsustainability? A
Temesgen, A.
Sustainability
study of two ecovillages
Innovation processes in aquaculture - comparing firms in Norway
Westeren, K. A.
Kapittel i antologi
and Chile
Total FSV (11 søknader: 4 – tidsskriftartikler, 3 – kapittel i antologi, 4 – monografi)

1

21 191,87
480 914,44
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Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2020 - detaljer (forts.)
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
Loeng, S.

Education Research
International
Heliyon
Heliyon

HHN

Sarkodie, S. A.

Environmental Research
Letters
Journal of Risk and
Financial Management
Frontiers in Energy
Research

Solvoll, G.

European Transport
Research Review

Self-directed learning: a core concept in adult education
Are fluctuations in coal, oil and natural gas consumption permanent
or transitory? Evidence from OECD countries
Trivariate modelling of the nexus between electricity consumption,
urbanization and economic growth in Nigeria: Fresh insights from
Maki cointegration and causality tests
Global effect of urban sprawl, industrialization, trade and economic
development on carbon dioxide emissions
Global FDI inflow and its implication across economic income
groups
Modelling the Effects of Agricultural Innovation and Biocapacity on
Carbon Dioxide Emissions in an Agrarian-based Economy: Evidence
From the Dynamic ARDL simulations
Welfare consequences of request stops at transport services with
low demand

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)
1

10 967,47

1

17 560,96

1

16 309,15

2

27 326,84

1

6 121,61

1

24 709,51

1

16 996,12

Strømmen-Bakhtiar,
Kapittel i antologi
Series on Supplemental Instructions (vol. 1-3)
2
A.
Total HHN (8 søknad: 7 – tidsskriftartikler, 1 – kapittel i antologi)
Agio 2020 (valutakurs-effekter)
TOTALT 2020

91 140,00
211 131,66
-447,50
2 133 429,32

