KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR
FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Innledning
Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele
sine resultater med andre. Jfr Helsinki-deklarasjonen skal "negative så vel som
positive resultater publiseres eller på annen måte gjøres allment tilgjengelige"
(www.etikkom.no/retningslinjer/helsinkideklarasjonen).
Publisering av forskningsresultater er en viktig del av forskningsprosessen.
Offentliggjøring av resultater og metodebruk er nødvendig for den vitenskapelige
debatt. Publisering muliggjør etterprøving av prosjektet og sammenligning av
resultater fra andre forskningsstudier.

Formål
Denne instruksen skal sikre at vitenskapelige artikler som utgår fra Akershus
universitetssykehus er kvalitetssikret i slik grad at man forebygger fusk i forskningen,
og at forfattere fyller kravene fremsatt i de såkalte Vancouver-reglene (som til enhver
tid er beskrevet på www.icmje.org).

Omfang
Instruksen omfatter alle publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter som utgår fra
Akershus universitetssykehus og som innehar helseforetakets adresse.

Ansvarslinje
Styringslinjene for forskningsaktiviteten følger ledelseslinjen fra administrerende
direktør – divisjonsdirektør - jfr prosedyren vedr ansvars- og oppgavefordeling i
forskningsprosjekter ved Ahus. Divisjonsdirektør eller forskningsansvarlig der
divisjonsdirektør har delegert dette, må tilse at vitenskapelige publikasjoner fra
enheten er basert på etisk akseptabel forskning, gir et så presist som mulig bilde av
hva man faktisk er kommet frem til, ikke underslår informasjon som kan så tvil om
konklusjonene og følger Vancouverreglene for forfatterskap.
Om Vancouverreglene
Vancouverreglene forutsetter at forfatterskap i biomedisinske tidsskrifter er basert på:
1. "Substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or
analysis and interpretation of data" (legg merke til at det er nok at ett av disse
kravene i punkt 1 tilfredsstilles, i tillegg til punkt 2 og 3).
2. "Drafting the article or revising it critically for important intellectual content"
3. "Final approval of the version to be published".
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Alle kriteriene (1, 2 og 3) må være tilfredsstilt for hver forfatter. Det bør bemerkes at
”substantial contribution” bør bety at dette arbeidet under pkt 1 har vært vesentlig for
arbeidet. ”Revising critically for important intellectual content” i pkt 2 innebærer
grundig gjennomlesning der det seriøst tas stilling til alle deler av artikkelen. Og pkt 3
betyr at man offentlig står ansvarlig for konklusjonene og ev. konsekvenser av disse.
Vancouverreglene tilsier at forfatterne skal gi en beskrivelse av hver enkelt forfatters
bidrag, og sende dette til redaktøren av det aktuelle tidsskriftet. Alle andre som har
bidratt vesentlig i arbeidet uten å tilfredsstille krav til forfatterskap, kan nevnes i
"acknowledgement" med hva de bidro med. Multisenterforfattere skal også
tilfredsstille kravene til forfatterskap enkeltvis. Rekkefølgen på forfatterne bør ifølge
Vancouverreglene være avgjort i fellesskap mellom medforfatterne. Forfatterne må
også være forberedt på å forklare forfatterrekkefølgen og bidraget til den enkelte
medforfatter. Les mer om dette og kjøreregler for publikasjoner i medisinske tidsskrift
på www.icmje.org.

Arbeidsbeskrivelse
Førsteforfatter har et særlig ansvar for å tilse at alle forfattere, også de som ikke er
ansatt i Akershus universitetssykehus, fyller kriteriene i Vancouverreglene. Dette
fritar ikke divisjonsdirektør/forskningsansvarlig for å tilse at førsteforfatter er fortrolig
med reglene og praktiserer dem riktig.
Førsteforfatter har også et særlig ansvar for at publikasjonen og den forskning den
bygger på fyller de krav som stilles til vitenskapelige publikasjoner.
Forskningsansvarlig har rett til når som helst å be om innsyn i datagrunnlaget.
Forskningsdirektøren kan på eget initiativ be forskningsansvarlig i de ulike enheter i
sykehuset om å undersøke nærmere grunnlaget for publikasjoner.
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Vedlegg 1:
Retningslinjer for adressering av vitenskapelige artikler ved Ahus:
Følgende eksempler på adressering angir minimum av hva som må være med for at
henholdsvis sykehus og universitet skal bli riktig kreditert for artiklene.
(Det kan, om ønskelig, oppgis flere detaljer om forskningsenhet etc.)

Eksempel på engelskspråklig adressering ved kombinerte forskerstillinger,
Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo:
Forfattere med hovedansettelse ved Akershus universitetssykehus skriver slik
(merk rekkefølge):
Forfatternavn, divisjon/avdeling, Akershus University Hospital and Institute of Clinical
Medicine, University of Oslo, Norway
Eksempel: (navn), Dept. of Pediatrics, Akershus University Hospital and Institute of
Clinical Medicine, University of Oslo, Norway
Forfattere med hovedansettelse ved Universitetet i Oslo skriver slik (merk
rekkefølge):
Forfatternavn, avdelingsnavn, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo and
divisjon/avdeling, Akershus University Hospital, Norway
Forfattere som kun har Akershus universitetssykehus som arbeidsgiver, skriver
slik:
Forfatternavn, avdeling/divisjon, Akershus University Hospital, Norway
(Eventuelt samarbeid med universitet og høyskole fanges da opp av andre forfatteres
adressering).
NB! Stipendiater som er opptatt på doktorgradsprogrammet via Ahus, Universitetet i
Oslo skal adressere sine vitenskapelige artikler med Ahus som første adresse og
deretter UiO, Institutt for klinisk medisin. Dette er ønskelig for å synliggjøre
forskningen som pågår ved Ahus
Generelle merknader:
•

Forfattere med stilling ved både helseforetak og universitet/høgskole skal føre
opp begge institusjoners navn i adresseringen, som eksemplifisert ovenfor, med
"and" mellom adressene (ikke komma, da dette vil medføre at databaser leser
dette som én institusjon og ikke to). Den adressen som representerer
hovedarbeidsgiver føres opp først.
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Publikasjoner:
Cristin(Current Research Information System in Norway) er et felles system for
registrering og rapportering av forskningsaktiviteter. Fra 2011 startet helsesektoren
med rapportering via Cristin. Foretaket har frist en gang i året og i forkant av
rapporteringen er forskerne ansvarlig for å kvalitetssikre at alle publikasjoner er
registrert i Cristin. Informasjon om frister etc vil bli offentliggjort via e-post, nett osv.
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Vedlegg 2:
Intern honorering av vitenskapelige artikler:
Ledergruppen ved Akershus universitetssykehus har vedtatt at ett
publikasjonspoeng skal honoreres med 40 000,- og hvor 50 % av beløpet tildeles
førsteadresse og resterende på de andre adressene. Det er bare artikler og review
som honoreres.
Honoreringen utbetales til divisjonene etter hvert tertial – hhv mai, september og
januar.
Artikkelpoeng deles ut etter oppgitt adresse og ikke etter forfatternavn. Det er derfor
viktig å oppgi Akershus universitetssykehus – ref rutinene ovenfor.
Publikasjonsoversikt:
Avdeling for administrasjon og forskningsstøtte vil publisere på internett en oversikt
over de publikasjoner som er registrert i Cristin og med adresse Akershus
universitetssykehus. Oversikten vil oppdateres hvert tertial.
Hvis dere har spørsmål knyttet til adressering/honorering osv av publikasjoner – ta
kontakt med Avdeling for administrasjon og forskningsstøtte.
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