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Bakgrunn for 
UHR-arbeidet

• Nasjonale (og internasjonale) målsetninger om åpen 

forskning

• Økt samfunnseffekt av forskning

• Demokratisering av forskning – tillit

• Forskere forventes å gjøre mye – men vurderes kun på noe

• Vurderinger legger ofte ensidig vekt på publikasjoner

• Formidling, innovasjon, utdanning, mentorering, 

samarbeid, deling osv. vurderes sjeldent systematisk

• Åpenhet i forskning vurderes sjeldent

• Viktig å synligjøre hva som er meritterende (spesielt for 

yngre forskere)

• Ønske om ulike karriereveier i sektoren

• Forskning er ofte teamarbeid 

• Alle må ikke gjøre alt

• Ulike kompetanser i en gruppe gir merverdi – mulighet 

for målrettet rekruttering til en forskningsgruppe



Arbeidsgruppens 
oppdrag

1. Oppsummere kunnskapsgrunnlaget for vurdering av 

forskning og forskere

• Data fra NIFU

• EUA: 

• Evaluation of Research Careers fully 

acknowledging Open Science Practices

• Research assement in transition to open

science, survey results

• ERAC opinion on the future of the ERA

• Diverse «position papers»

2. Utarbeide forslag til momenter som kan inngå i 

veiledere for vurdering av forskere i rekruttering, 

merittering og vurdering av prosjekter



Arbeidsgruppens 
sammensetning

• Finn-Eirik Johansen, UiO (leder)

• Kikki Flesche Kleiven, UiB

• Tor Grande, NTNU

• Alexander Refsum Jensenius, EUAs ekspertkomité for 

Science 2.0/Open Science

• Katerini Storeng, Akademiet for yngre forskere

• Rune Rambæk Schjølberg, Forskningsrådet 

• Gunnar Sivertsen, R-Quest, NIFU

Sekretariat: Herman Strøm og Ragnar Lie, UHR
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Internasjonal inspirasjon
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The Open Science Career
Assessment Matrix (OS-CAM) 

Mulig å videreutvikle denne?
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Nytt rammeverk for vurdering av 

akademiske karrierer
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Førende prinsipper

1. Sikre balanse mellom kvantitative og kvalitative mål
• Bibliometriske indikatorer bør brukes med varsomhet og suppleres med annen informasjon

2. Flere kompetanser skal være meritterende, men alle skal ikke gjøre alt
• Det er UH-institusjonene som skal oppfylle lovens formål om forskning, utdanning og formidling og 

innovasjon, ikke hver enkelt vitenskapelig ansatt 

3. Åpen forskningspraksis som bærende prinsipp 
• Alle resultater, aktiviteter og kompetanser vurderes i lys av mål om åpen forskning

4. Transparens i vurderingen og synliggjøring av hva som er meritterende
• De som skal vurderes må vite hvilke kriterier de som vurderer benytter

5. Fremme kjønnsbalanse og mangfold
• Endringer i vurderingskriteriene skal ses i lys av bedre kjønnsbalanse og mangfold

6. Være til hjelp for utforming av utlysninger og vurderingsprosesser lokalt
• Den nasjonale veilederen skal kunne videreutvikles og brukes konkret ved institusjonene



Arbeidsgruppen 
foreslår

1. Å etablere et helhetlig rammeverk for 

vurdering av akademiske karrierer som:

• balanserer kvantitative og kvalitative mål for faglig 

kvalitet og kompetanse, såvel bibliometri som 

narrativ;

• muliggjør diversifisering og vitalisering av 

karriereveier og derved fremmer høy kvalitet på 

nøkkelområdene, utdanning, forskning og samspill 

med samfunnet; 

• anerkjenner akademikeres uavhengighet og 

individuelle kompetanser og deres prestasjoner i 

team og gjennom samarbeid;

• verdsetter åpne forskningspraksiser (inkludert åpne 

vurderingssystemer)

• oppmuntrer til akademisk ledelse av høy kvalitet



Arbeidsgruppen 
foreslår

2. Å ta i bruk en matrise for vurdering av faglige 

kompetanser (Norwegian Career Assessment

Matrix, NOR-CAM) som vil fungere som en 

verktøykasse for et vurderingssystem. 

• NOR-CAM vil synliggjøre seks kompetanseområder 

gjennom systematisk dokumentasjon og refleksjon 

• NOR-CAM bygger på The Open Science Carreer

Evaluation Matrix (OS-CAM) som er en matrise 

utviklet av en EU-arbeidsgruppe som har stått 

sentralt i EUAs ekspertgruppe for Open 

Science/Science 2,0 Se OS-CAM.

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=rewards_wg
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_rewards_wgreport_final.pdf


Arbeidsgruppen 
foreslår

3. At det utvikles en dedikert CV-funksjon som 

muliggjør å hente ut data som vitenskapelig 

ansatte kan benytte for å dokumentere ulike 

kompetanser og resultater i egen karriere: ved 

søknader på stillinger, opprykk og 

prosjektsøknader.



Arbeidsgruppen 
foreslår

4. Å utnytte muligheten til å utvikle en norsk 

vurderingsmodell i nær dialog med aktører 

internasjonalt fordi;

• endringer i vurderingskriteriene kan ikke gjøres av ett 

land alene

• norsk modell kan inspirere internasjonalt
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Norwegian Career Assessment Matrix (Nor-CAM)

1. Kompetanseområder 2. Beskrivelse 3. Dokumentasjon 4. Refleksjon

A. Forskningsresultater

B. Forskningsprosessen

C. Utdanningsfaglig 
kompetanse

D. Ledelse og 
organisasjonserfaring 

E. Samspill med 
samfunnet – Samvirke 

F. Annen erfaring
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1. Kompetanse- områder 2. Resultater og kompetanser (eksempler) 3. Dokumentasjon 4. Refleksjon

A. Forskningsresultater • Publikasjoner
• Datasett
• Programvare
• Metoder
• Kunstneriske resultater
• Forskningsrapporter

CRIS-systemer (eksempelvis Cristin) og andre 
databaser

Refleksjon rundt resultatenes relevans og kvalitet 

Åpen tilgang til publikasjoner og andre resultater, 
samt om data er FAIR vektlegges

B. Forskningsprosessen • Ledelse og medvirkning i forskningsgrupper
• Tverrfaglighet
• Forskningsintegritet/ RRI
• Redaksjons-virksomhet
• Fagfellevurdering
• Konsortiebygging
• Ekstern finansiering
• Utvikling av forsknings-infrastruktur
• Ledelse og medvirkning i kliniske studier

CRIS-systemer og andre databaser. 
Narrativer CV-system med lenker til 
kildedata

Refleksjon rundt roller og relevans Hvordan og 
hvorfor ulike aktører innenfor og utenfor akademia 
har vært involvert i forskningsprosessen. 

Åpenhet i forskningsprosessen vektlegges.

C. Utdanningsfaglig kompetanse • Planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av 
undervisning og veiledning

• Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap 
• Mentorering

• Utvikling og deling av læremidler 

CV-system med lenker til kildedata
Institusjonsregistrering av undervisnings-
omfang Pedagogisk mappe

Refleksjon rundt formell og uformell kompetanse og 
erfaring

Åpen utdanning og deling av utdanningsressurser 
vektlegges

D. Samspill med samfunnet, 
formidling og innovasjon

• Formidlings-aktiviteter
• Innovasjon 
• Entreprenørskap og kommersialisering
• Sosial innovasjon
• Innovasjon i offentlig sektor
• Folkeforskning
• Lærebøker
• Forskningsrapporter og utredninger 
• Bruk av forskning i offentlig forvaltning og næringsliv

CRIS-systemer og andre databaser. 
Alt.metrics Narrativer og «impact stories» 
Patenter og lisenser

Refleksjon rundt aktivitetenes relevans og effekter i 
samfunnet, samt eksterne aktørers bidrag til 
forskningen

Bidra til deling av forskning og 
undervisningsresultater med allmenhet og andre.

E. Ledelse og verv • Institusjons- og enhetsledelse
• Ledelse av akademiske nettverk og prosjekter
• Ledelse utenfor akademia 
• Lederverv og annet utvalgsarbeid

CV-system med lenker til kildedata, CRIS-
systemer og andre databaser, narrativer

Formell og uformell ledelse, refleksjon rundt roller, 
prosesser og effekter
Bidrag til strategier og politikkutvikling rundt åpen 
forskning

F. Annen erfaring • Erfaring og kompetanse fra sektorer utenfor akademia
• Kurs og faglige utviklingsaktiviteter

CV-system med lenker til kildedata Refleksjon rundt hvordan disse erfaringene bidrar til 
kompetansen for øvrig

Norwegian Career Assessment Matrix (Nor-CAM)

NB! Dette er eksempler på hva 
som kan være relevant. Listen 

er ikke uttømmende og kan 
variere mellom fagområder og 

stillingskategorier. 



Forsknings-
resultater

• Publikasjoner

• Datasett

• Programvare

• Metoder

• Kunstneriske resultater

• Forskningsrapporter



Forsknings-
prosessen

• Ledelse og medvirkning i forskningsgrupper

• Tverrfaglighet

• Forskningsintegritet / RRI

• Redaksjonsvirksomhet

• Fagfellevurdering

• Konsortiebygging

• Ekstern finansiering

• Utvikling av forskningsinfrastruktur

• Ledelse og medvirkning i kliniske studier
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Nytt rammeverk; et paradigmeskifte?

• Formalisering av god praksis

• Et rammeverk for hele karrieren
• Ulike rader i matrisen kan fylles på ulike stadier

• Institusjonell og faglig tilpasning 
• Kompetanse nødvendige for stillingen vurderes

• Mulighet for grupperinger med samlet kompetanse på flere 
områder (f.eks. forskning, formidling, tverrfaglighet, ledelse)

• Automagisk CV 
• Automatisert uttrekk av CV-informasjon vil spare mye manuelt 

arbeid for forskere
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Dilemma ved å være «first mover» –
Norsk alenegang er ikke mulig

• Flere andre land er på samme sted som oss

• EU Horisont Europa
• Kommisjonen starter i 2021 et arbeid om «reforming the research assessment system», 

og «redefining the notion of quality/excellence»

• DORA (2012)

• Leidenmanifestet (2015)

• Research assessment in the transition to open science (EUA; 2019)

• Science Europe position statement on research assessment (2020)

• The Hong Kong principles for assessing researchers: fostering research 

integrity (2020)
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Hvem gjør hva?
• Institusjonene:

• NOR-CAM og prinsippene bak, forankres i institusjonens akademiske ledelse og 
innarbeides i institusjonens karriere- og HR-politikk

• Institusjonene oppdaterer sine retningslinjer for utlysning av akademiske 

stillinger og for vurdering i forbindelse med ansettelse og opprykk

• Vitenskapelige vurderingskomiteer følges opp for å sikre at det nye systemet 
implementeres i praksis

• De vitenskapelig ansatte:

• Bruke NOR-CAM til å bygge en akademisk karriere med elementer fra hele 
bredden av faglige oppgaver og gjennom hele karrieren - økt mulighet for -
spesialisering

• Finansiører:
• Legge NOR-CAM til grunn ved vurdering av søkeres og prosjektdeltakeres 

kompetanser ved vurdering av forskningsprosjekter
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Oppsummering
• Utviklingstrekk i forskningslandskapet tvinger frem bedre metoder for å vurdere forskere

• Åpen forskning er et mål – demokratisering av forskning; styrke tillit til forskning

• Ulike karriereveier – en mer mangfoldig sektor

• Vurdering av flere kompetanser enn det som fremkommer av publikasjoner

• UHR-arbeidsgruppen foreslår et nytt nasjonalt rammeverk for forskervurdering for stillinger 
og prosjekter – NOR-CAM
• Ulike kompetanser vurderes og verdsettes

• Balanse mellom kvantitative og kvalitative mål; bibliometri og narrativ

• Åpenhet i vurdering  

• Veien videre
• Vedtatt i styremøte UHR 23.2.21

• Lansering og innspillsrunde – arbeidsgruppen ønsker et dynamisk dokument

• Må ses i sammenheng med «Stillingsstrukturutvalgets» rapport «Helhetlig stillingsstruktur i 
akademia»

• Institusjonene må følge opp


