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Hva skal jeg snakke om?

• Åpenhet i forskning:

– Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner og 
lignende)

– Tilgang til forskningsdata 
(e-science/open data/open research)

– Hva betyr dette for UiB
• Ulike avdelinger – ulike roller
• Hva bør en tenke på i fremtiden?



Åpen tilgang til forskningsresultater 
(Open Access)

• Tradisjonelt:

– Samfunnsoppdrag
– Gratis tilgang til informasjon

– Brukerrettigheter
– Langtidslagring

– Prisstiging på e-tidsskrift



Hva er Åpen tilgang/Open Access?

Umiddelbar, fri og ubegrenset online 
tilgang til digitalt vitenskapelig materiale, 
primært fagfellevurderte artikler i 
vitenskapelige tidsskrift



Open Access - grunnprinsipper

� Vitenskapelige publikasjoner gjøres åpent 
tilgjengelig på internett

� Brukerne har rett til å lese, laste ned, kopiere, 
distribuere, skrive ut og lenke til fulltekst

� Forfatteren beholder opphavsretten til 
publikasjonen



To veier til Open Access:



”The Golden Road to Open Access”



OA-publisering

• OA-tidsskrift
– BioMed Central
– Public Library of Science
– Directory of Open Access Journals

• Tradisjonelle utgivere sin OA-løsning
– Oxford Open, Springer Open Choice
– Hybrid, forsinket OA





“The Green Road to Open Access”



Egenarkivering

� Institusjonelle arkiv:  
� RePuB, Dspace@Cambridge, BORA

� Faglige arkiv: arXiv, cogPrints

� NHI / Wellcome Trust: PubMed Central









Hvorfor Open Access (vanlige
argumenter)?

� Ikke alle har tilgang til forskning
� Open Access fører til høyere impact
� Open Access kan holde priser og tillatelser på

et rimelig nivå
� Forfatter beholder opphavsrett
� Forskning betalt av samfunnet bør være åpent 

og gratis tilgjengelig for alle
� Behov for forskningsinformasjon i 

kunnskapssamfunnet
� Behov for forskningsresultater i U-land



Betydningen av ulike kanaler for 
kunnskapsoverføring
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Ikke alle har tilgang



Kritikk av Open Access

� OA-tidsskrift er ikke av samme kvalitet som 
tradisjonelle tidsskrift

� OA-tidsskrift er ikke fagfellevurderte

� Egenarkivering sikrer ikke kvalitet
� OA er ikke en økonomisk bærekraftig 

publiseringsmodell
� OA går på bekostning av akademisk frihet



Open Access og akademisk frihet

”Open Access må inn i arbeidskontraktene”
(Nilsen, 2007)

”Problemet er at noen ut i fra sin ideologi vil tvinge 
oss til å velge bestemte publiseringskanaler…”
(Torvund & Rønning, 2007)





”The Golden Road to Open Access”



Open Access publisering vil øke

• OA publisering vil bli vanligere
• Stadig flere OA tidsskrift vil få faglig impact
• Ny generasjon forskere, ”Digital born”

• Dette må UiB følge med på
• Internasjonal utvikling
• Ikke gratis å publisere OA
• Forslag om publiseringsfond

• Ikke tvang, men tilpasning til trender, mulig insentiver – må sees i 
forhold til andre institusjonelle ønsker (nivå 2 publisering, synlighet, 
etc)



Åpen tilgang til forskningsdata

• Stadig mer forskningsdata legges åpent ut til fri benyttelse for alle 
(tidsserier, databanker, registre og lignende)

• Tanken: eksisterende data kan gi svar på nye problemstillinger når 
de kombineres på ulike måter, ulike datasett kan kombineres 
– Innenfor forskning
– Innenfor tjenesteyting/servicenæringen 
– Innenfor undersøkende journalistikk

• Sikre etterettlighet og etterprøvbarhet i forskning (etikk)

• Sikre langtidslagring av data



Regjeringens forskningsmelding
• 12.3 Tilgang til offentlig finansierte forskningsda ta
• Tilgang til forsk-ningsdata er viktig for åpenhet, læring og styrking av 

kunnskapens rolle i samfunnet. Norge har en stor mengde 
tilgjengelige forsk-ningsdata og databanker, inkludert lange 
tids-serier. Dette materialet vies stor internasjonal interesse og gjør 
Norge til en interessant samarbeidspartner.

• Økt tilgjengeliggjøring av forsk-ningsdata, både i Norge og i våre 
samarbeidsland, bidrar til å forenkle forsk-ningssamarbeid og spre 
kunnskap på tvers av landegrenser. Dette er fundamentalt for 
forsk-ningens kvalitet og noe regjeringen ønsker å legge til rette for.

• Regjeringen ønsker å følge opp OECDs prinsipper og retningslinjer 
for tilgang til offentlig finansierte forsk-ningsdata. OECDs prinsipper 
og retningslinjer, som ble vedtatt i 2007, gjelder data som stammer 
fra offentlig finansiert aktivitet som har som mål å produsere offentlig 
tilgjengelig forsk-ning og kunnskap.









Åpne forskningsdata (open data)

• Så langt mye numeriske data og helsedata

• Men digitalisering av stadig mer tekst åpner også for nye 
områder innenfor humanistisk (spesielt) og 
samfunnsvitenskapelig forskning















Sikre forskningsdata på IFE 

• Sikre forskningsdata på IFE
• Sikkerhet har vært i høysetet ved Institutt for 

energiteknikk (IFE) helt siden starten i 1948. Ikke bare 
pga. instituttets

• forskning på atomenergi, men også mht. alle de 
verdifulle forskningsdataene de behandler. Etter hvert 
som

• datamengdene har økt eksplosivt har sikker lagring og 
backup blitt stadig viktigere.



• Etter hvert som lagringsbehovet vokste i et 
akselererende tempo, måtte vi se på alle muligheter for å
bygge opp en basisarkitektur som det gikk an å vokse 
med over tid.

Morten Kopperud, driftsansvarlig IFE





Undersøkelse fra UiO (FA) 2009





3 layered Data Infrastructure

Libraries
Search results, DOI-Registriation

Data centers
Storage, Quality assurance , Metadata

Scientists
Data harvesting, Data production

Source: Dr. Jan Brase, TIB German National Library of Science and 
Technology







Åpen tilgang til forskning –vil bli en mye større del 
av forskningsinfrastrukturen i fremtiden

• Nettverk/verktøy for å dele kunnskap (forskningsdata) 
• Muligheter på internet (wiki, long-tail, deling etc.)

Vil kunne bli en vidtomspennende infrastruktur som muliggjør 
utviklingen av e-science-verktøy som bruker fri tilgang og fri bruk av 
forskningsresultater for å skape produkter (også de fritt tilgengelige), 
som gir raskere og bedre forskningsprosesser som er til nytte for 
alle (Caroline Sutton).



Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!


