
Open Access tar endelig av 



EU hevder… 

Open access to research publications reaching 'tipping 

point‘ 

 

“Around 50% of scientific papers published in 2011 now 

available for free” 
 

 

 

 

(Det er grunn til å være forsiktig med disse tallene, men at 

det er en klar økning kan neppe diskuteres.) 



Hvorfor Open Access? 

• Tilgang for alle!  

Legmann og lærd, næringsliv og offentlighet 
(Og det er vi som har betalt for forskningen) 

• Bedre utnyttelse av forskning per krone 

• Solidarisk deling på tvers av landegrensene 

 



Husk: Forskningen er den samme 

• Open Access handler om demokratisk deling av 

resultatene av forskningen 

• Ingen forskjell på kvalitetsvurdering, finansiering eller 

selve forskningsprosessen 

 

 

 



Open Access langs to spor 

• Grønn OA =  oppnås ved å publisere i et 

abonnementsbasert tidsskrift og så egenarkivere en 

godkjent kopi i et institusjonelt arkiv 

• Gull OA = oppnås ved å publisere i et Open Access 

tidsskrift 

Gull 

Grønn 



CRIStins rolle i Open Access 

• Koordinator og pådriver for arbeid med Open Access i Norge 

• «National point of reference» for implementering av EUs 

Open Access policy 

• Øke kunnskapsgrunnlaget i Norge om egenarkivering og 

Open Access publisering 

• Etablere infrastruktur og verktøy for å støtte institusjonelle 

arkiv og grønn Open Access 

• Fremme gull Open Access nasjonalt og internasjonalt 

• Utvikle verktøy som gjør oss i stand til å måle utviklingen 

 



Hva driver vi med da, lissom? 

• Forbedre infrastrukturen rundt Open Access 

• Ny søketjeneste for NORA og CRIStin 

• Nordisk samarbeid 

• SCOAP3 

• PASTEUR4OA 

 



 

Etterarbeid fra KD-prosjektet 

Blant annet 

 

• Få etablert digitale veiledere og informasjonsmateriell 

• Krever en relansering av www.openaccess.no. Snart  forestående! 

 

• Statistikkmodul i forbindelse med CRIStin-systemet 

• Sees i sammenheng med utviklingen av CRIStin 2.0 

 

• Oppfølgingsrapport om 40-prosenten 

• Lansert sommer 2013 



 

Første prioritet: infrastruktur 

Mål: Få opp en motorvei fra 

innlevering i CRIStin-systemet, via 

institusjonelle arkiv og NORA til 

spredning ut i verden   

 



CRIStin som innleveringsportal 

Fungerer i prinsippet, men 

systemet har mye å gå 

på… 



Ny opplastingsmodul 

For at forskeren skal oppleve minst mulig praktiske 

problemer med Open Access, omskrives 

opplastingsmodulen i systemet 

 

Arbeidet løper høsten 2013, dere vil få muligheten 

til å uttale dere. 



Grønn Open Access kandidater 

Grønn Open 
Access (potensielt 
arkiveres) 

Grønn Open 
Access (faktisk 
arkivert) 

Gull Open Access 

Hvordan få realisert potensialet for egenarkivering? 

 

•Sjekk hver enkelt record i CRIStin mot SHERPA/ROMEO 

•Arkiveier får liste over treff og kontakter forfatter for 

opplasting 

•Arkiveier foretar den endelige rettighetsklarering 

  



Arbeidslister 

Lansert vår 2013 



Neste skritt: Gull OA, enda enklere 

•  Kan lastes ned og sendes til arkivet direkte.  
(Hvis vi vet at det er publisert i et OA-tidsskrift og vi har lenken) 

•  Arkiveier foretar den endelige rettighetsklarering 

 

CRIStin prototyper på dette høsten 2013 

 



Spre det glade budskap 

CRIStin har flere oppgaver 

 

• Systemet må sørge for at forskningen spres til tjenester 

rundt i verden 

• Denne oppgaven gjøres i dag av NORA  

(Norwegian Open Research Archives) 

• NORA integreres i CRIStin i disse dager 

 

CRIStin 

Nora 

Cristin + = 
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NORA makeover 

• Alt i NORA og alt i CRIStin skal gjenfinnes i en felles ny 

tjeneste basert på fasettert søk.  

• Den antatte gevinsten ligger i å utnytte god datastruktur i 

CRIStin med fulltekst i NORA 

• Krever harde tak i arkivene mht datakvalitet 

• Store utfordringer med å ”synke” datasettene  
 

 

Prosjektet startet 2.sep, søketjenesten vil  

være klar i prototypeform før jul, men lansering  

vil avhengig av CRIStin 2.0. Videredistribusjon av arkiv- 

innhold vil ikke være klar før vårparten 2014.  



SCOAP3 

• (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in 

Particle Physics) 

• Prosjekt i regi av CERN med formål om å gi fri tilgang til 

publiserte vitenskapelige artikler innen partikkelfysikk – 

omfatter 10 tidsskrifter 

• Oppstart januar 2014 

• Et konsortium der medlemmene finansierer frikjøp av 

artiklene, budsjett på €5 mill per år i tre år 

• Medlemmene får redusert abonnementsutgiftene på de 

gjeldende tidsskriftene tilsvarende betaling inn til konsortiet 

 



PASTEUR4OA 
 

 

• CRIStin er partner i et EU-finansiert prosjekt med oppstart 

januar 2014 

• Formålet med prosjektet er å bidra til utvikling og 

samordning av policyer for Open Access og Open Data I 

EU/EØS-land 

• Skal forankres I EU-kommisjonens anbefalinger “Access to 

and preservation to scientific communication” fra juli 2012 

 

 

 

 



Status i Norge  

• De største institusjonene har en Open Access-policy 

• De største institusjonene har/får publiseringsfond 

• Norges Forskningsråd skjerper sin Open Access-policy 

(I tråd med EU og andre internasjonale finansieringskilder)  

• Alle norske forskningsinstitusjoner har eller planlegger arkiv-løsninger. 

(Infrastrukturen er snart på plass) 

• CRIStin 2012: 1792 artikler Gull OA. 175 på nivå 2. Totalt ca 20 000 

artikler 

• Som nevnt mye å gå på: Over 40% av det som publiseres, kan 

potensielt egenarkiveres. 



Fremtiden er åpen! 

Takk for oss! 


