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Hva skal jeg snakke om?

• Hva er open access?
• Nasjonal og internasjonal satsning på open

access
• Positive sider ved open access
• Økonomisk støtte til open access publisering
• Finne fram til gode open access tidsskrift?



Hva er Open Access?

• Å gjøre fagfellevurderte artikler, bøker eller 
bokkapittel gratis tilgjengelig for alle på nettet



Grønn Open Access
• Gjøre tilgjengelig en kopi av en vitenskapelig publikasjon 

gjennom selvarkivering/ parallellpublisering i OA-arkiv
• Oftest siste aksepterte manus versjon («post print»)
• Enkelte forlag har en karantenetid på 6/12 mnd

«embargo»
• Policy hos ditt tidsskrift finner du her:

• Eksempler på åpne arkiv:



Egenarkivering -
• Høgskoler og universitet tilbyr muligheten for å egenarkivere

publikasjoner i sitt institusjonelle arkiv (i regi av CRIStin)
• Eksempel
• NTNU Open – Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet
• Brage Nord – Høgskolen i Bergen
• DUO – Digitale utgivelser ved Universitetet i Oslo



Gull Open Access
• Publisering i rene Open Access tidsskrifter
• Krever vanligvis forfatteravgift (article publishing charge)
• Liste over fagfellevurderte kvalitets OA-tidsskrifter 

tilgjengelig hos:

• Eksempel:



To veier til åpen tilgang: og 

Send artikkel til tidsskrift/utgiver

Siste utkast etter fagfellevurdering

Utgivers siste versjon

Utgivers pdf

Publisering i kanal med abonnement

Tilgang med abonnement Åpen tilgang etter embargo

Forfatters siste versjon

Egenarkivering

Send artikkel til tidsskrift/utgiver

Fagfellevurdering og revisjon

Utgivers versjon

Utgivers pdf

Publisering i åpen kanal

Umiddelbar åpen tilgang

Betal APC



Hybrid Open Access
• Abonnementstidsskrifter som gir mulighet for å kjøpe fri 

ens artikkel mot betaling.
• Støttes ikke siden det medfører doble utgifter for 

institusjonene; “the double dip”

• Eksempel

&

(Ren open access fra 2016!)



Positive sider ved Open Access



Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til 
vitenskapelig publisering.  -Oppdatert juni 2014

Kunnskap for en bedre verden

«Forskningsrådet oppfordrer derfor forskere som mottar midler om å velge 
tidsskrift med åpen tilgang (Open Access).»

«Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er 
resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. 
Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres.»

«Dersom artikler som er resultat av prosjekter helt eller delvis av 
Forskningsrådet ikke er egenarkivet i tråd med prinsippene for åpen 
tilgang, kan Forskningsrådet holde tilbake midler..»



• Horisont 2020, EUs 8. rammeverk for forskning og innovasjon har utvidet Open Access kravet til å gjelde alle fagområder. 
• EU ønsker egenarkivering av forlagets publiserte versjon av artikkelen. Minimumskravet; egenarkivering av siste aksepterte manus versjon, altså «post-print» versjonen.
• Artikkelen skal deponeres i et fagspesifikt arkiv eller det lokale vitenarkivet umiddelbart ved publisering.
• Artikler som har embargo fra forlagets side vil ikke gjøres åpen før denne går ut.

EU



Ny nasjonale retningslinje for åpen tilgang



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 forsknings utførende institusjoner oppfordres til å bidra i arbeidet for å fremme publiseringstjenester av god kvalitet og til riktig pris gjennom sine interesseorganer og internasjonale nettverk.

Ny nasjonale retningslinje for åpen tilgang
Retningslinjene



Ny nasjonale retningslinje for åpen tilgang
Tiltak

1. forbedre funksjonaliteten for deponering av artikler via Cristin. 
2. utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres. 
3. kreve deponering i vitenarkiv lokalt eller nasjonalt som en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen. Kravet forutsetter at vitenarkiv og annen nødvendig infrastruktur for deponering er tilgjengelig for alle forskningsinstitusjonene.
4. bidra til videreutvikling av nye og bærekraftige modeller for finansiering av åpen publisering nasjonalt og internasjonalt.
5. utvikle indikatorer og statistikk for åpen tilgang. 



Egenarkivering via CRIStin

http://www.cristin.no/cristin/faq/brukerveiledninger/egenarkivering.html



Klikk på “Forskningsresultater i Cristin”

Egenarkivering via CRIStin



Klikk på posten du der du vil arkivere fulltekst

Egenarkivering via CRIStin



Klikk på “Lever fulltekstdokument”

Husk finansiør og prosjektnummer

Egenarkivering via CRIStin



Kunnskap for en bedre verden

Send melding til dine medforfatter der du opplyser om at egenarkivering er et krav ved din institusjon (passivt samtykke)!

Hvilken versjon skal lastes opp?

Egenarkivering via CRIStin



Pre-print vs. Post-print….?
Pre-print–den innsendte manus-versjonen

Post-print–siste aksepterte manus-versjonen

Forlagets versjon-med tidsskriftets “layout”



Post-print- må ikke forveksles med «Proof» 

Post-print-siste aksepterte manus-versjon
Forlagets versjon-med tidsskriftets “layout”

«Proof»-med tidsskriftets “layout”



I et Open Access tidsskrift(betale publiseringsavgift)
Hvor publiserte du?

Ikke et Open Access tidsskrift(ingen publiseringsavgift)

Siste aksepterte manus-versjon (Post print)!Forlagets versjon!

Hvilken versjon skal jeg egenarkivere?



Kvittering på at fullteksten er opplastet
Egenarkivering via CRIStin



Hva om jeg gjør en feil?
- Den eneste feilen du kan gjøre er å ikke laste opp en fil!

• Alle egenarkiverte filer kontrolleres før de blir tilgjengelig på nettet
• Dersom du egenarkiverer feil fil blir du kontaktet
• Dersom tidsskriftet har satt en embargoperiode (karantene) for publikasjonen, holdes artikkelen automatisk tilbake til perioden er utløpt





Fordel med egenarkivering
• En permanent lenke til arbeidet opprettes

• Artikkelen er lett å finne med Google siden 
arkivene registreres av søkemotoren 
 Mer eksponering



Tips for valg av Open Access tidsskrift
Et egnet Open Access tidsskrift bør; 
 være et du er fortrolig med og inneholde artikler du har lest tidligere
 finnes i søkebasene som er mest populære blant dine fagfeller (f.eks. 

PubMed, Web Of Science, Scopus ++) – gjør et søk!
 ha en «impact factor» du finner akseptabel – sjekk tidsskriftets 

hjemmeside eller «Journal Citation Report» i Web of Science.
 være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBH, http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/
 stå oppført i DOAJ (Directory of Open Access Journals) www.doaj.org



Tips for å finne pålitelige OA-tidsskrifter

http://thinkchecksubmit.org/



Finn aktuelle OA-titler i DOAJ

• DOAJ er et register som gir oversikt over fagfellevurderte 
kvalitetstidsskrifter som er Open Access. 



Finn aktuelle OA-titler i Web of Science



Finne aktuelle OA-titler i Web of Science

Velg «Open Access»
Avgrens trefflisten til «Open Access»



Finn aktuelle OA-titler i SCOPUS

Velg «Sources»



Finn aktuelle OA-titler i SCOPUS

Avgrens til  «open access journals»



Velg «avansert søk» for å søke etter OA-tidsskrift

Database for statistikk om høyere utdanning

Finne aktuelle OA-titler via DBH



Nivå 2-tidsskrifter innen medisin

Søk på nivå 1 eller 2   -tidsskrifter

Finne aktuelle OA-titler via DBH



Finnes tidsskriftet i mine viktigste 
databaser? – gjør et søk!
• Eksempel: PLoS Medicine




