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Hva skal vi snakke om:

• Open Access (Åpent tilgang)
• Publiseringspoeng – Nivå X
• Gråsonetidsskrifter
• Råd om valg av publiseringskanal



Open Access

- «Social movement» med hovedmål om fri og ubegrenset tilgang til 
forskningslitteratur 

- Publiseringsmodell

- Publiseringspolitikk med krav fra finansiører og regjeringen



Publisering i Norge i dag - Krav om Open Access

• Norges forskningsråd

• EU (Marie Curie grant, Horizon 2020, Horizon Europe,…)

• Prosjekttildelinger fra regionale helseforetak

• Forskningsinstitusjoner i Norge

• Regjeringen – all offentlig finansiert forskning fra 2024



Manuskript

Open Access

OA-tidsskrift Egenarkivering

- Uten APC = Platinum/Diamond OA 
- Med APC = Gold OA

= Green OA
- Publiserer i et tradisjonelt tidsskrift med 

arkivering av en artikkel-versjon ved et 
institusjonelt arkiv

- Man må sjekke forlagets/tidsskriftets 
regler om hvilken versjon kan man bruke

Tre måter å OA-publisere:

https://doaj.org/

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/APC = Article processing charge

- Tradisjonelle tidsskrifter 
man betaler APC å åpne opp 
en artikkel, men bibliotek 
må fortsatt betale tilgang

- Mest av tradisjonelle 
tidsskrifter

hybrid-tidsskrift

https://doaj.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/open-access/egenarkivering/

https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/open-access/egenarkivering/


Manuskript

Open Access

OA-tidsskrift Egenarkivering

- Uten APC = Platinum/Diamond OA  Gratis = Green OA  Gratis*

Hvor mye koster det å publisere i OA-tidsskrifter?

https://treemaps.intact-
project.org/apcdata/open
apc/#journal/

- Med APC = Gold OA gjennomsnitt = ca €2000
- prisen varierer mye:

- Nature €9,500
- The Lancet $5000
- BMC Research Notes $1650

- Noen forskningsinstitusjoner har avtaler og rabatter

hybrid-tidsskrift

https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/#journal/
https://www.nature.com/nature/for-authors/publishing-options
https://www.thelancet.com/lancet/about
https://bmcresnotes.biomedcentral.com/about?gclid=CjwKCAjwhaaKBhBcEiwA8acsHFF1w2SQGmLnn5-q1wIz5zV0rQtLWx40N4DcJ6B-PshYsq3VwQ0uAhoCnHcQAvD_BwE


Norsk publiserings indikator (NPI)

Nivå 1 vs Nivå 2:

Nivå 2 tidsskrifter «…oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, 
som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til 
sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner.

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene 
hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde 
dekkende. …»

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/VedtakNiva2
https://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp
https://npi.nsd.no/informasjon

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/VedtakNiva2
https://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp
https://npi.nsd.no/informasjon


For en publikasjon med tilknytning til mer enn én institusjon:

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

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

3. Beregn kvadratroten av tallet (brøken) i punkt 2.

4. Multiplisér med poeng for nivå og type.

5. Multiplisér med 1,3 hvis publikasjonen har tilknytning til utenlandske institusjoner. 

For publikasjoner med tilknytning til kun én institusjon brukes bare poeng for nivå og type.

https://npi.nsd.no/informasjon

Beregning av NPI

Eksempler (fra s.26): https://npi.nsd.no/dok/Sivertsen_Cristin_seminar_30_oktober_2015.pdf

https://npi.nsd.no/informasjon
https://npi.nsd.no/dok/Sivertsen_Cristin_seminar_30_oktober_2015.pdf


Norsk publiserings indikator (NPI)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Om

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Om


Norsk publiserings indikator (NPI)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Om

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Om


Norsk publiserings indikator (NPI)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/NivaX

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/NivaX


Røvertidsskrifter

Definisjon i følge SNL:

«Røvertidsskrifter er useriøse tidsskrifter som fremstår som vitenskapelige, 
men som forsøker å lure forskere for penger. Vitenskapelige tidsskrifter av 
høy kvalitet har grundige fagfellevurderinger og bidrar med omfattende 
redaksjonell innsats i kvalitetssikringen og tilretteleggingen av 
forskningsresultater. Røvertidsskrifter gjør ingenting av dette.»

https://sml.snl.no/r%C3%B8vertidsskrift

https://sml.snl.no/r%C3%B8vertidsskrift


Røvertidsskrifter – vanlige trekk (Eaton, 2018):

1. Are not linked to or run by a credible scholarly, academic or technical society or association, though some 
pretend to be.

2. Do not receive public (e.g. government) funds or grants.
3. Send spam e-mails.
4. Brag about the high quality of the journal, which can include false claims about journal metrics and where it 

is indexed.
5. Features an editor-in-chief who also edits numerous other journals, from a variety of different disciplines.
6. Make false claims about where the journal is indexed (e.g. PUBMED).
7. Promise fast publication.
8. Promise an easy peer-review and process.
9. Have titles very close to those of highly respected legitimate journals, with only subtle modifications.
10. May include the words, “International”, “World”, “Global” or “Universal” in the title.
11. Claim to be based in major cities (e.g. London or New York), when they are really published somewhere else.
12. Make it difficult to find out who manages the journal.

https://prism.ucalgary.ca/handle/1880/106227


Røvertidsskrifter – Hvordan å avsløre og unngå dem?

- Register over vitenskapelige publiseringskanaler: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside?request_locale=no 

- Sjekk indeksering i forskjellige viktige databaser

- Directory of Open Access Journals (DOAJ): https://doaj.org/

- Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA): https://oaspa.org/

- Sjekk nettsiden til selve tidsskriftet

- Sjekk med kolleger: har de erfaring fra publisering i dette tidsskriftet, eller leser de det 
jevnlig?

- Gjør et Google-søk med tidsskrifttittel og begrepet "predatory". Ofte har andre skrevet om 
sine erfaringer.

- Think. Check. Submit.  http://thinkchecksubmit.org/

- Beall’s List of Potential Predatory Journals and Publishers: https://beallslist.net/

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside?request_locale=no
https://doaj.org/
https://oaspa.org/
http://thinkchecksubmit.org/
https://beallslist.net/


OA – hva betyr det for forskeren?

• Publisering i fagfelle-vurderte tidsskrifter

• Økt oppmerksomhet
− Gir tidlig tilgang til publikasjonen
− Større leserkrets, flere nedlastinger
− Økt siteringsfrekvens

• Beholder copyright til eget arbeid ! ©

• Mer effektivt

− Enklere tilgang til forskningsmaterialet

• Oppfyller forskningsfinansierings krav

• Demokratisering av kunnskap og forskning?



Tusen takk!


