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Hver dag

• Settes det opp en ny metode

• Gjøres det viktige
metodetilpasninger

• Oppdager vi resultater vi 
stusser på

• Finner noen av våre dyktige
bioingeniører på noe lurt

HVORFOR IKKE DELE DET???





Hvem skal skrive om 
det som gjøres på
laboratoriet?



Hva sier våre
ledere om 
publisering ?



«Jeg skulle gjerne hatt mulighet til å gi 
ansatte tid til å arbeide med 
publisering. Dessverre har vi med det 
store kravet til nedskjæringer og
innsparinger ikke mulighet til verken å 
gi tid eller sette krav om publisering 
……..
Det er ikke noe krav til at laboratoriene 
skal publisere.»

Brit Valaas Viddal 
avdelingssjef, avd. for medisinsk biokjemi, Helse Møre og Romsdal HF 



Bioingeniørenes 
hovedoppgave er 
rutinedrift ………

I laboratoriene er det til 
daglig høyt tempo, og et 

stort og kompleks volum av 
prøver som analyseres

Bioingeniørene er med i FOU-arbeid, 
det være seg forskningsprosjekter, 

innovasjonsprosjekter eller 
metodeutvikling….og det er ønskelig 

at bioingeniører deltar i dette 
arbeidet…. Men

vi har ikke stilt krav om publisering og 
det er vanskelig å kreve når 

hverdagen er travel..... 

Gilda Opland, Klinikksjef for 
Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. 
Olavs hospital i Trondheim



«for oss er det et helt klart mål at 
alle publiserer, også 
bioingeniører……

…men for å få dette til må vi (les 
legene) være med og veilede. 

• Ketil Arne Espnes, Avdeling for klinisk farmakologi, St. 
Olavs hospital, Trondheim





Hvem skal skrive om 
det som gjøres på
laboratoriet?



Vitenskapelige artikler I 
Bioingeniøren siden 2008
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Må ikke starte med 
vitenskapelige artikler
– mange andre sjangre

• FAG i praksis
• FAG essay
• FAG resymè
• Prøvesvaret

• Alle har opplevd noe
spesielt…..skriv om det!

• Ledere bør oppmuntre til det!



Fra ledermøte på Medisinsk 
biokjemi, St. Olavs hospital

«Vi har ikke kultur for å skrive, 
men kanskje det blir en 
endring nå. Mange 
bioingeniører har master – og 
de yngre liker å skrive» (Berit 
RT) 

«Hvis noen kommer til meg og 
sier de vil skrive – så versegod» 
(Per Hepsø)

«Vi har rom, men noen må 
ville» (Berit Hegle)

At det publiseres ved en 
enhet er et lederansvar!

GI ROM!



NTNUs publiseringspolitikk 
2014–2020
Et hovedpremiss for at kunnskapen som utvikles ved 
NTNU skal kunne bidra til en bedre verden, er at den 
gjøres kjent og tilgjengelig.

Vitenskapelig publisering er det mest synlige resultatet 
av FoU-virksomheten vår. 

Selv om publisering av forskning ikke er det eneste 
eller nødvendigvis det viktigste resultatet av FoU, så er 
vitenskapelig publisering et avgjørende virkemiddel for 
kunnskapsspredning for et universitet. 



«Mangt skal vi 
møte og mangt 
skal vi mestre!
Dagen i dag den 
kan bli vår beste 
dag!» 

Erik  Bye



Takk for meg og
lykke til med 
publiseringen!



Ekstra slides



Publiseringspoeng
Basert på innrapportering i Cristin (Current 
research information system in Norway)

Hvis flere forfattere beregnes publiseringspoeng slik:

• Beregn totalt antall forfatterandeler i publikasjonen. En forfatterandel er 
enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon i publikasjonen

• Beregn hvor mange forfatterandeler institusjonen har, og divider på totalt 
antall forfatterandeler

• Beregn kvadratroten av tallet (brøken) i punkt 2

• Multiplisér med poeng for nivå og type

• Multiplisér med 1,3 hvis publikasjonen har tilknytning til utenlandske 
institusjoner 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

Fakultet for naturvitenskap - fak.adm.

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Institutt for kjemi
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Institutt for biologi

Institutt for fysikk

Institutt for biologiske fag Ålesund

Institutt for bioingeniørfag

Publiseringspoeng ved NTNU i 2018

Publikasjonsform Nivå 1 Nivå 2

Monografi 5 8

Artikkel i periodika og serier 1 3

Artikkel i antologi 0,7 1



Vet ikke om denne skal med – hentet fra 
samme statistikk som den over. 
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