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Open AIREprosjektet 

 
• Open Access Infrastructure for Research in Europe 
• Målet er å lage tekniske infrastrukturer der 

 Forskere kan oppfylle deres forpliktelser mtp OA 
 EU selv kan følge med på hvordan forskere oppfyller 

deres forpliktelser 
• Målet er også å ha en informasjonskanal for å 

hjelpe og støtte forskerne i deres hvileløse «quest» 
for å oppfylle nettopp disse forpliktelsene 

• EU skal ha enkel tilgang til de artikler som blir 
finansiert 
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Presentation Notes
Til nå er det 20 % som kreves tilgjengeliggjort som OA, men vi forventer at EU vil komme med et 100% krav om dette om få år.



 Special Clause 39 

• Standardclausul i prosjektkontraktene finansiert 
gjennom FP7 (Seventh Framework Programme of 
the European Union) 

• SC39 krever Open Access-tilgjengeliggjøring av alle 
publikasjoner med delvis eller hel finansiering av 
prosjektmidler fra FP7 

• «…beneficiaries shall deposit an electronic copy of 
the published version or the final manuscript 
accepted for publication of a scientific publication 
relating to foreground published before or after the 
final report in an institutional or subject-based 
repository at the moment of publication” 

• OpenAIRE-prosjektet skal være voktere av 
klausulen 
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7 områder omfattes av Special 
Clause 39 

• Energy 
• Environment (inkludert Climate Change) 
• Health 
• Information and Communication Technologies 

(Cognitive Systems, Interaction, Robotics) 
• Research Infrastructures (e-infrastructures) 
• Science in society 
• Socio-economic sciences and the humanities 
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 Eu’s krav  

• Kreves at publikasjoner avgis til et arkiv (deposit) 
når de er publiserte 

• Forskerne skal 
 Undersøke policy mtp egenarkivering hos aktuelle 

tidsskrift 
 sjekke tidsskriftenes policy mtp bestemmelser i 

kontrakten med EU (special clause 39) 
 Vurdere å bytte til et annet tidsskrift dersom mulig 
 Søke om å få gjort unntak fra utgivers generelle 

policyer 
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Oppfølgning 

• I prinsippet skal forskeren selv vite om og følge 
opp sine forpliktelser 

• Behov for veiledning for hvordan de skal gå frem 
for å gjøre dette i praksis 

• Finn forskerne omfattet av kravet 
 Hvordan? Ring oss i Tromsø! 

 
• Veiledning for oppfølgning finnes på openaccess.no  
• Bruk ISI Web of knowledge for som hjelpemiddel 

   http://apps.webofknowledge.com 
 Abonnement påkreves  
 Brukernavn og passord påkreves 
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http://apps.webofknowledge.com/


  • Husk å lagre søk for å slippe å søke på samme søk 
hver gang.  

• Husk også å huke av for e-mail alerts 
• Bruk RSS-strøm i tillegg 
• Søk etter artikkelen i Orphan Archives 

 http://www.openaire.eu/  
• Får du «aldri» treff på artiklene du søker etter? 

 No need to panic – dette er normalen foreløpig 
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 Utfordringer 

• Finne tak i de(n) aktuelle forsker(e)  
• Forklare hva Special Clause 39 går ut på 
• Poengtere at det må være lastet opp en fulltekst til 

egne arkiv (repositories) 
 Det holder ikke at det ligger på prosjektets 

hjemmeside 
 Må kunne høstes av EU  

 
• E-post med oppdatering vil komme hver uke 
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Slik ser oppfølgningsepostene ut.
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Oppfølgningsepost med linke til en ny artikkel som er kommet inn



Takk for meg! 
 

Emma Margret Skåden 
E-post: emma-margret.skaaden@uit.no 
Telefon: 776 44902 
openaccess.no 
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