
Kommentar

   PERSPEKTIV OG DEBATT
     

Tidsskr Nor Lægeforen nr. 13–14, 2007; 127: 1805   1805

Åpen tilgang og Tidsskriftets praksis 1805

Åpen tilgang innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt til-
gjengelig på Internett. Forfatter beholder opphavsretten til publikasjo-
nen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, 
skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen

Det er to former for åpen tilgang innen viten-
skapelig formidling. Den første formen 
dreier seg om tidsskrifter hvor utgiver gir 
vederlagsfri tilgang til hele eller deler av inn-
holdet på Internett. Utgiftene dekkes ofte av 
forfatteren eller dennes arbeidsgiver. De vik-
tigste utgiverne er Public Library of Science 
og BioMed Central. Directory of Open 
Access Journals gir en oversikt over slike 
tidsskrifter (1). Springer og andre utgivere er 
åpne for å publisere enkeltartikler med åpen 
tilgang. Den andre formen for åpen tilgang 
gjelder åpne publiseringsarkiv på Internett 
hvor forfattere arkiverer kopier av sine viten-
skaplige publikasjoner.

Norske myndigheter har uttrykt støtte til 
publiseringskanaler med åpen tilgang, bl.a. 
i Stortingsmelding 20 (2004–05) Vilje til 
forskning. Universitets- og høyskolerådet 
sendte 25. januar 2005 en henstilling til sine 
medlemsinstitusjoner om å etablere åpne 
institusjonelle arkiver og å publisere i tids-
skrifter med åpen tilgang (2). Internasjonalt 
har man kommet betydelig lenger enn 
i Norge. Tunge institusjoner har vedtatt 
retningslinjer som krever at vitenskapelige 
artikler gjøres åpent tilgjengelige. The 
Scientific Council of the European Research 
Council vedtok i desember 2006 at forsk-
ning med finansiering derfra skal være all-
ment tilgjengelig, og at åpne publiserings-
arkiv er et vesentlig virkemiddel (3). Tunge 
institusjoner i Storbritannia som Welcome 
Trust (4) og Medical Research Council (5), 
har vedtatt at forskning som de finansierer, 
skal være fritt tilgjengelig.

Egenarkivering
Oversikt over utgivers policy for copyright 
og for egenarkivering finnes på Sherpa/
Romeo-listen (6). Av listen fremgår det 
at store internasjonale utgivere som BMJ, 
Cambridge University Press, Elsevier og 
andre tillater at forfattere kan arkivere publi-
serte kopier av egne publikasjoner. Det er 
viktigst å sikre tillatelse til egenarkivering av 
artikler som har gjennomgått faglig kvalitets-
vurdering (postprintversjonen eller utgivers 
originalversjon). Forskningsresultater som 

ikke skal publiseres i form av en vitenska-
pelig artikkel, kan gjøres tilgjengelige som 
en rapport som egenarkiveres i et åpent 
publiseringsarkiv. Doktorgradsavhandlinger 
og masteroppgaver er allerede tilgjengelige 
gjennom bibliotekene, og tilgang via et insti-
tusjonelt arkiv på Internett gjør det lettere 
å finne det som allerede i dag ligger åpent.

Til tross for at mange utgivere nå aksep-
terer egenarkivering, overfører mange 
norske forfattere, sannsynligvis uten 
å reflektere over det, rettighetene til utgiver 
uten grunn. Forskere må bli oppmerk-
somme på mulighetene og rettighetene som 
allerede finnes. Disse er gjort tilgjengelig 
gjennom Scholarly Publishing & Academic 
Resources Coalition (SPARC), som har 
utarbeidet et verktøy for forfatterne til 
å beholde retten til egenarkivering gjennom 
bruk av «SPARC author addendum» (7).

Universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim 
og Tromsø og flere høgskoler har etablert 
publiseringsarkiv hvor den enkelte kan arki-
vere kopier av egne vitenskapelige publika-
sjoner via forskningsdokumentasjonssys-
temet FRIDA. Universitetet i Bergen og Oslo 
har klare forpliktelser i sine strategier og 
handlingsplaner. Ved Universitetet i Oslo er 
det nå obligatorisk digital innlevering av 
masteravhandlinger og avhandlinger ved 
profesjonsstudier til det åpne publiserings-
arkivet Digitale utgivelser ved UiO (DUO).

Åpen tilgang og sitering
I rapporten A robust electronic thesis and 
dissertation program at UCF (8), fremgår 
det klart at 83 % av internasjonale utgivere 
ikke anser studentoppgaver og doktorgrads-
avhandlinger egenarkivert og tilgjengelig-
gjort i et åpent publiseringsarkiv som publi-
sert. Ingen av studentene som egenarkiverte 
en oppgave eller en doktoravhandling i et 
åpent publiseringsarkiv, ble av den grunnen 
nektet publisering av en artikkel. Forskning 
indikerer at siteringshyppigheten går til dels 
dramatisk opp gjennom egenarkivering 
i åpne publiseringsarkiv (9). Det er derfor 
viktig at norske leger, forskere og studenter 
bidrar – ved å publisere i tidsskrifter med 

åpen tilgang og egenarkivering – til at 
forskningsresultater blir åpent tilgjengelige 
nasjonalt og internasjonalt og dermed får 
større gjennomslag og akademisk anven-
delse.

Tidsskriftets nåværende redaksjonelle 
linje er at artikler er åpent tilgjengelige, 
men den har elementer som innebærer 
restriksjoner. Vi anmoder Tidsskriftet om 
å akseptere forfatterens rett til å egen-
arkivere en kopi av sin egen publikasjon 
i institusjonens åpne publiseringsarkiv. 
I tillegg ber vi om at man aksepterer at mas-
tergrads- og doktoravhandlinger arkiveres 
i et åpent publiseringsarkiv uten at dette 
siden skal skape problemer for publisering 
av deler av dette materialet i Tidsskriftet.
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