
UiB og åpen tilgang til 
forskningsresultater

Robert Bjerknes
Viserektor









«Kunnskap som former samfunnet»
• Universitetet i Bergen er et internasjonalt 

forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på 
akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning

• Våre oppdrag er å bidra med kompetanse til samfunnet 
gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og 
innovasjon

• Vi skal vise frem relevansen av forskning og utdanning. 

• Vi skal ….. vektlegge åpen tilgang forskningsresultater 
og forskningsdata.

• Meningsbryting og kunnskapsformidling er en forutsetning 
for å utvikle akademia og et demokratisk samfunn.



Åpen tilgang / Åpen publisering
• Forskning er et samfunnsgode, og skal derfor være tilgjengelig for 

samfunnet - Fritt, umiddelbart og permanent tilgjengelig

• Åpen tilgang vil kunne bidra til å øke kvalitet, samfunnsmessig 
gjennomslag og nytte av forskning

• Utfordringer knyttet til bl.a.:
– Abonnementsbarrierer
– Vitenskapelige tidsskrifter (publiseringstradisjoner, kvalitet, 

tilgjengelighet, o.a.)
– Deponeringsstrategier
– Finansiering



UiB - Ordning fra 2013
• Dekning av forfatterutgifter til publisering i åpne 

tidsskrift, hybridtidsskrifter og bøker
• Første halvår i 2017

– 128 søknader, 118 innvilget
– Budsjett 5,5 millioner for 2017

• BORA – plattform for deponering

Kilde:
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rapport_1.halvar_2017.pdf



UiB - Ordninger gir resultater
• UiBs publiseringer av Gull Open Access-artikler 

har økt fra 4% i 2005 til 19% i 2016

Kilde:
https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/15881/Publiseringsrapport%202005-2016_endelig.pdf?sequence=3&isAllowed=y 



UiB – Åpen publisering - store 
forskjeller mellom fagmiljøer

Kilde:
https://bibliometri.w.uib.no/open-access-publisering-ved-uib_2017/





Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

• UiB hilser nasjonale retningslinjer for åpen tilgang for vitenskapelige 
artikler  fra offentlig finansiert forskning velkommen

• Retningslinjene er et klart steg i riktig retning som UiB vil følge opp 
internt og i nasjonale og internasjonale fora

• Fornøyde med at:
– fokus er lagt på systemer og institusjoners ansvar
– det ikke legges opp til retningslinjer eller insentiver som gir føringer 

for den enkelte forskers valg av publiseringskanal eller som gir 
vesentlig merarbeid for forskerne 



UiBs politikk fremover
• UiB vil utvikle en overordnet,                                                

felles publiseringsstrategi

• Åpen tilgang er viktig – det 
samme er arbeidet for å oppnå 
et åpnere samlet 
vitenskapssystem 
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