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Stadig flere vitenskapelige tidsskrifter legger sitt innhold gratis ut på internett. Mange
av de høyest rangerte tidsskriftene er imidlertid fortsatt bak betalingsmurer. Et nylig
EU-vedtak truer nå denne forretningsmodellen.
Medlemslandene i EU vedtok nemlig 27. mai 2016 at resultatene fra all offentlig finansiert forskning fra og med 2020 skal publiseres fritt tilgjengelig. Vedtaket vil kunne få
stor betydning. EUs Horizon 2020 er verdens største flernasjonale program for forskning, med et totalt budsjett på over 70 milliarder euro. Sammen med Europas nasjonale programmer utgjør dette en betydelig andel av verdens forskningsressurser. Når
all denne forskningen fra 2020 kun skal publiseres i fritt tilgjengelige tidsskrifter, er
det et viktig og riktig skritt for fri tilgang til forskning. Men medaljen har alltid en bakside. I dette tilfellet handler den om uavhengig redaksjonell kvalitetssikring av forskningen. For hvem som skal betale for den når alt blir gratis, sier vedtaket intet om.
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Takket være sosiale medier blåses det noen ganger nytt liv i arkivsakene våre. Sykehuspresten og meg – en ateists bekjennelser fra 2012 er en av disse. Den personlige opplevelsen har via Facebook trukket nærmere 6 000 lesere til nettsiden den siste tiden. Likevel
var det kommentarartikkelen Proteinintoleranse – et oversett helseproblem som har vært
mest populær. Over 7 000 personer har lest saken, som også nådde 12 700 brukere
i sosiale medier.
Det var kommentarartikkelen Reduksjon av hjertedød skyldes ikke statiner som likevel
fikk mest oppmerksomhet på Facebook. Saken nådde 20 000 personer og flere hundre
kommenterte, delte og likte saken.
På Twitter var det Are Breans leder Et kaos som skapte mest engasjement, med blant
annet denne kommentaren:

«Retningslinjer og retningslinjer, Dr Blom. Har du ikke lest
@AreBrean om retningslinjer i @Tidsskriftet,
gjør det nå http://bit.ly/1VPXvz2»
@LMehlum
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Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakaten, og alt som publiseres representerer forfatterens synspunkter.
Disse samsvarer ikke nødvendigvis
med redaksjonens eller Den norske
legeforenings offisielle synspunkter
med mindre dette kommer særskilt
til uttrykk.

Tidsskriftet er medlem av Committee
on Publication Ethics (COPE) –
www.publicationethics.org. Vi følger
retningslinjene derfra og fra Vancouvergruppen (International Committee of
Medical Journal Editors) – www.icmje.org.
Tidsskriftet er medlem av Den Norske
Fagpresses Forening (www.fagpressen.no)
og Tidsskriftforeningen
(www.tidsskriftforeningen.no).
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