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Høringen var mottatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.7.16 og ble distribuert bredt 
til aktuelle fagmiljø.

Vedlagte innspill fra Diagnostisk klinikk og Nasjonalt senter for e-helseforskning støtter 
forslaget til nasjonale retningslinjer og nevner viktige momenter og utfordringer.
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Sak: Høring – Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Klinikk: Diagnostisk klinikk, UNN HF

Saksbeh.: Bente Aune/Gry Andersen

Ephorte nr. 2016/3455-2 11.08.2016 E.post saksbeh.: bente.aune@unn.no

Innspill fra Laboratoriemedisin

Vi slutter oss til målsettingene om å få full åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner.

Vi støtter forslaget om å legge et nasjonalt arkiv til CRIstin. På den måten slipper man flere 
registreringer og all forskningsaktivitet samles på samme sted.

Det er viktig å understreke hva et krav om åpen publisering innebærer når offentlige midler tildeles. 
Hva innebærer «som førstevalg» i setning 1 i nasjonale retningslinjer? (1. Forskere finansiert av norske 
offentlige midler skal som førstevalg publisere sine vitenskapelige artikler i tidsskrift med åpen tilgang 
(såkalt gull Open Access).

I utlysningsteksten til offentlige forskningsmidler står det ofte at mottaker av offentlige midler 
oppfordres til å publisere i åpne tidsskrifter. Dette burde være understreket mer. Utlysningsteksten til 
offentlige forskningsmidler burde inneholde informasjon om de ulike alternativene for åpen 
publisering og retningslinjene for åpen publisering. Det må i tillegg være en kontroll for at forskere og 
forskningsinstitusjoner faktisk følger retningslinjene.

Retningslinjene må implementeres først til forskningsutøvende institusjon, slik at ansvaret om åpen 
publisering, publisering i vitnearkiv og deponering ikke ligger på den enkelte forsker.

Vennlig hilsen 

Klinikksjef Klinikkrådgiver
Gry Andersen Bente Aune
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Sak: Høring – Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Klinikk: Nasjonalt senter for e-helseforskning

Saksbeh.: Tom Alte Bakke

Ephorte nr. 2016/3455 17.10.2016 E.post saksbeh.: tom.atle.bakke@unn.no

Innspill

Utvalget har utarbeidet et grundig dokument som berører svært mange sentrale områder vedrørende tilgang til 
forskningsresultater. Vi støtter forslaget til de nasjonale retningslinjene, men ønsker å påpeke noen viktige 
momenter og utfordringer med hensyn til følgende:
Innspillene følger rapportens oppbygging:

Tiltak og forutsetninger

I dag vil ordningen begrense forskerens muligheter for publisering, og føre til publisering kun innenfor utvalgte 
fagretninger og/eller publiseringskanaler. Antall tidsskrifter med åpen tilgang/Open Access (OA) bør økes, innenfor 
en bredde av fagretninger. Internasjonal samordning vil være en forutsetning.

- Det bør jobbes aktivt for å gjøre flest mulige tidsskrifter, nasjonale og internasjonale, fra ulike 

fagretninger som er rangert/rangeres på nivå 1 og 2, OA.

Deponering i vitenarkiv

Forskeren kan oppleve deponering og OA som utfordrende med hensyn til rettighetsklarering.

- Det bør etableres en funksjon som er ansvarlig for å kontrollere rettigheter/regler vedrørende 

arkivering og distribuering av forskningsartikler slik at den enkelte forsker unngår å bruke 

ressurser på å sette seg inn i de ulike tidsskriftenes policy vedrørende OA.

Hvem betaler?

Enkelte forskingsfond dekker pr. d.d. ikke utgifter til publisering i OA. Det er derfor utfordrende å dekke utgifter til 
publisering i OA tidsskrifter innenfor enkelte prosjektbudsjett. Noen institusjoner har etablert fond der forsker kan 
søke om midler til OA publisering. Slik søknadsskriving er tidkrevende for forsker, og vil komplisere forløpet fra 
ferdig artikkel til publisering.

- Publiseringskostnader til OA bør dekkes av institusjonen, uten å være ressurskrevende for den 

enkelte forsker.

Vi deler bekymringen om at penger til publiseringsavgifter kan bli en knapp ressurs på lokalt nivå. Det er viktig at 
budsjett til publisering ikke blir en prioritering ut fra lokale kriterier, men at budsjettet understøtter utgifter til all 
publisering i OA tidsskrifter på nivå 1 og 2.

- Institusjonen bør dekke utgifter til publisering i OA tidsskrifter på nivå 1 og 2.

Vennlig hilsen 

Stein Olav Skrøvseth
Senterleder                                                        
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