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Støtte til publisering i OA tidsskrifter ved UiA 

• Innført i 2010 som et ledd i universitetets arbeid med åpen tilgang  
• Hovedprinsipper vedtatt av SFU ved UiA 

• Bare støtte til rene OA tidsskrifter som er godkjent av DBH 
• Minst en medforfatter fra UiA 
• Artikkelen skal deponeres i AURA 
• Maks beløp pr artikkel 25.000 

• Satsningsmidler fra universitetsstyret på 150.000 i 2010/2011 
• Beskjeden interesse de første årene, ubrukte midler 
• Meget stor interesse med overforbruk i forhold til budsjettet fra 2012 
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http://www.uia.no/portaler/bibliotek/forskning_og_publisering/open_access


Støtte til publisering i åpne tidsskrifter 2012/13  

Forlag Antall 
artikler 

Kostnad Pr. artikkel 

Hindawi 
Publishing 

66 kr 304 028 kr 4 606 

Dovepress 14 kr 179 389 kr 12 813 
BMC 5 kr 67 444 kr 13 489 
Co-Action 
Publishing 

4 kr 51 878 kr 12 969 

Diverse forlag 13 kr 51 878 kr 3 991 
Totalt 102 kr 654 615 kr 6 418 

Viktigste forlag, kostnader og enhetskostnader 
 
Alle beløp er inklusiv MVA 
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Hvilke miljøer på universitetet har tatt i bruk ordningen? 

• Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
• Mat ernæring og helse (i noen grad) 
• Sykepleie (i stor grad) 

• Fakultet for teknologi og realfag 
• Teknologi (stor bruk men knyttet til et institutt) 
• Naturfag (i noen grad) 

• Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 
• I beskjeden grad 

• Fakultet for Humaniora og pedagogikk 
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Utfordringer og punkter til diskusjon 

• Hvordan nå fram med riktig informasjon til potensielle 
forfattere 

• Tiltak slik at flere fagmiljøer velger åpen publisering 
• Hvordan øke publisering i kanaler med høy kvalitet (nivå 2) 
• Tvilsomme forlag ( jfr. Beale´s list) 
• Hva med frivillig åpen publisering? (hybride tidsskrifter) 
• Vil ordningen være økonomisk bærekraftig på lengre sikt? 
• Bør vi innføre egenandeler og lavere pristak? 
• Skal vi gå inn på medlemskapsordninger? (BMC etc) 
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