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OPEN ACCESS PUBLICERING
PÅ METROPOL
Formål og anbefalinger

Grøn Open Access

OA Barometer

Open Access publicering på Metropol
Biblioteket Metropol ønsker at bidrage til og understøtte den Nationale Strategi
for Open Access, som Professionshøjskolerne tiltrådte ved en hensigtserklæring
i august 2015. Den fælles vision er: At skabe fri adgang for alle borgere, forskere
og virksomheder til alle forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner
finansieret af det offentlige og/eller af private fonde.

En analyse af grøn Open Access på Metropol
I foråret 2016 lavede biblioteket en kampagne, som bl.a. undersøgte muligheden
for grøn Open Access/parallelpublicering på artikler publiceret af ansatte på
Metropol.

For at synliggøre hvor langt forskningsverdenen er i forhold til at opfylde den
nationale målsætning om at 80 % af forskningsartikler publiceret i 2016 skal
være tilgængelige via OA i 2017, har Styrelsen for Forskning og Innovation
udarbejdet en model for opgørelse af OA, der på en enkel måde viser, hvilke
mål, der er nået.

Biblioteket udvikler derfor en service og vejledninger til OA publicering
i Metropol, hvor der indgår anbefalinger til publiceringskanaler med OA,
rabatmuligheder til Gylden OA, regler om ophavsret, finansiering af APC og
beskrivelse af mulighederne for Grøn Open Access via parallelpublicering
For at vurdere hvilke behov der er for biblioteksstøtte i forhold til OA
håndtering, har en arbejdsgruppe i biblioteket igangsat en afdækning og et
analysearbejde af områderne:
 Grøn Open Access
 Det Nationale OA Barometer
 Gylden Open Access
 Article Processing Charge (APC)
 OJS publicering i Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol
Opsamling på lokal afdækning og analyse
Ved at arbejde aktivt med validering og berigelse af de ansattes indberetninger
i UC Viden, som er professionshøjskolernes fælles forskningsregistreringssystem,
kan OA tilgængeligheden øges væsentligt. Det viser resultatet af det arbejde,
som en arbejdsgruppe opnåede ved at genvalidere de ansattes skriftlige
produktioner fra 2015. Resultatet ses på den lokale opgørelse af OA barometret.
Resultaterne af OA indsatsen viser desuden at Metropols undervisere/forskere
har en begrænset viden om publiceringsprocessen og er usikre på hvilke
rettigheder, de har til de forskellige versioner af indsendte manuskripter,
herunder mulighed for parallelpublicering i lokalt repositorium.
Anbefalinger fra biblioteket
 UC’ernes hensigtserklæring skal præciseres i en lokal strategi og
handlingsplan
 Viden og erfaring skal opsamles og formidles
 Den lokale forskningsledelse skal tydeligt melde ud, at Open Access skal
prioriteres
 Kendskab til Open Access, og i særdeleshed grøn OA, skal øges blandt de
ansatte der publicerer
 Der skal laves entydige vejledninger, som gør indberetteren i stand til at
registrere links/doi/vedhæfte manuskripter
 PURE/ UC Viden redaktørerne skal sikre validering af indberetninger i forhold
til OA tilgængelighed
 Rabatmuligheder og mulighed for refusion ved APC gebyr skal undersøges
og beskrives overskueligt
 Egentlige OA tidsskrifter skal identificeres og formidles som alternativ til de
traditionelle forlag, der tilbyder Gylden OA
 Finansiering af APC bør afsættes i projektmidler

APC betaling for publicering
i OA tidsskrifter

Metode
Der blev trukket en liste i UC Viden efter kriterierne: at artiklerne skulle være
publiceret i 2015 og i et tidsskrift på Forskning- og Innovationsstyrelsens
autoritetsliste for serier (BFI-listen).
Det resulterede i en liste på i alt 95 artikler, som blev analyseret. Heraf blev 32
artikler identificeret som kandidater for parallelpublicering - enten i form af preprints eller post-prints. Næste skridt var, at hver enkel forfatter blev kontaktet
pr. mail med en kort forklaring om grøn Open Access og en opfordring til at
levere sin artikel i et af de to formater til biblioteket.
Resultat
Resultatet af kampagnen var beskedent. Vi modtog 4 post-prints. Der er altså
28 artikler, som kunne have været parallelpubliceret i UC Viden repositoriet men
ikke blev realiseret.
Ud fra svarene på mails og de erfaringer vi har gjort os, kan vi konstatere:
 Forfatterne kender ikke til deres rettigheder for parallelpublicering. Nogle
tror, det er ulovligt.
 Kendskabet til grøn Open Access er lille, hvorimod gylden Open Access er
kendt.
 Tid er en faktor. Forfatterne kunne ikke længere finde deres post-prints eller
huske, om de havde modtaget det i publiceringsprocessen.

Der vises hvor stor en andel, der er tilgængeligt via OA, hvor meget der kunne
have været, hvis alle havde udnyttet mulighederne for at oprette links til
tidsskrifter, der er Open Access eller tillader parallelpublicering, og endelig hvor
stor en andel, det ikke er muligt at gøre tilgængelig via OA, eller hvor det er
uklart om det ville være muligt.
Metropols resultater 2015
Metropol 2015
Artikler der er publiceret i tidsskrifter der er med i autoritetslisten
– altså listen over videnskabelige tidsskrifter der udløser point til universiteterne

95

Heraf antal artikler publiceret som OA

43

Uudnyttet potentiale

37

Uklart

15

OA Barometer

45 %

Metropols OA Barometer (2015)

Perspektivering
Biblioteket har fået værdifulde erfaringer og indsigt i de ansattes viden om
Open Access og de uudnyttede muligheder, der er for at parallelpublicere.
Denne viden kan bruges til at biblioteket støtter bedre op om de ansatte, som
publicerer.

Professionshøjskolernes OA Barometer (2015)

Nationalt OA Barometer - Universiteterne (2014)
Det nationale OA barometer
er baseret på universiteternes forskningsproduktion
og er beregnet for 2014.
Barometeret for 2015 er af
tekniske årsager endnu ikke
offentliggjort, men uden
tvivl vil andelen af realiserede OA være øget.

APC gebyrer fordelt på forlag/udbyder

Som en del af afdækningen har gruppen undersøgt omfanget af betaling for
OA publicering i Gyldne Open Access tidsskrifter. Fra perioden 2015-2016 har
vi tilbagemeldinger på 14 OA publiceringer, hvor der er blevet betalt en Article
Processing Charge (APC).
Tidsskrift titel

Forlag/Udbyder

Pris

Frontiers in Microbiology

Frontiers Media

British Medical Journal Open

BMJ

Reproductive Health Matters

ScienceDirect / Elsevier

1100 USD / 7.500 kr.

Nurse Education in Practice

ScienceDirect / Elsevier

2500 USD / 16.700 kr.

Sexual and Reproductive Health

ScienceDirect / Elsevier

2500 USD / 16.700 kr.

BMC Pediatrics

American Academy of Pediatrics

1370 GBP / 12.000 kr.

Women and Birth

ScienceDirect / Elsevier

1700 USD / 11.300 kr.

Harm Reduction Journal

Springer

1565 GBP / 13.700 kr.

International Journal of COPD

Dove Medical Press

2046 EUR / 15.300 kr.

Cancer Nursing

Wolters Kluwer (hybrid)

3100 USD /20.700 kr.

BMC research Notes

Bio Med Central / Springer

International Journal of Qualitative
Studies on Health and Well-Being

CO-action Publishing

BMC Health Services Research

Bio Med Central / Springer

1370 GBR / 12.000 kr.

Trials

Bio Med Central / Springer

1370 GBR / 12.000 kr.

Open Access til artikler i
Arbejdspapirer

1900 USD / 10.000 kr.
1350 GBP / 11.800 kr.

Metropol har oprettet et OA tidsskrift i Open Journal System (OJS) hostet af Det Kongelige Bibliotek.
Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol er Metropols digitale publiceringsplatform (OJS).
Her udgiver Metropols ansatte publikationer som fx hel
eller delvis rapportering fra forsknings- og udviklingsprojekter, evalueringer og arbejdspapirer. Alle er direkte
tilgængelige i Open Access.

7000 kr. (inkl. rabat på 15%)
1100 EUR excl VAT / 8.200 kr.

Hvad koster det at publicere Open Access?
Det er ikke alle Open Access-tidsskrifter, som tager betaling for publicering. Hos
de Gyldne Open Access-tidsskrifter, betaler man en pris som i gennemsnit er på
1500 USD i Article Processing Charge (APC).

Hvem publicerer i Gylden Open Access på Metropol?
Alle APC betalinger kommer fra Metropols Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet. Her er det Jordemoderuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Laborantuddannelsen, som står for publiceringerne.
Hvem finansierer udgivelserne?

Udgivelserne er inden for alle de fagområder, som Metropol underviser og
forsker i, og udgivelserne udkommer løbende.
Alle publiceringer er gennemlæst og fagfællebedømt af en intern redaktion.

Metropol i tal 2015

Gyldne OA tidsskrifters APC gebyrer
For de 14 OA publiceringer er der betalt et gennemsnitligt APC på 12.500 kr.

Studenterårsværk i alt

9.398

Antal undervisere

550

- Heraf FoU-aktive

234

- Heraf ph.d.-uddannede

107

Samlede omkostninger til FoU

66,1 mio. kr.

- Heraf eksternt finansieret

18,7 mio. kr.

Forskning og udvikling (FoU) på Metropol er en central del af Metropols
strategi for, hvordan vi skaber de bedste uddannelser og professioner
nogensinde. Igennem FoU aktiviteter er målet, at underviserne tilegner
sig den nyeste viden og de seneste forskningsmetoder til brug i deres
undervisning, vejledning mv.
Pointer:
Der betales oftest (50%) APC fees til udbydere, hvor Metropol i forvejen betaler licens (Elsevier og Springer). Det er i 50% tilfælde Metropols
grunduddannelser, der afholder udgiften.
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