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Hva skal vi snakke om?

• Hva er Open Science?

• Retningslinjer og policy

• Publisering og Open Access

– Plan S

– Avtaler og egenarkivering

• Forskningsdata

– Datahåndteringsplan (DMP)

– Åpne data: arkivering og publisering



Åpen og fri deling av 

kunnskap i en digital verden

Forsvarlig, reproduserbar og 

tilgjengelig forskning

«Så åpent som mulig, så 

lukket som nødvendig»









Open Science: Just Science done right?





Åpen vitenskap ved NTNU

• Politikk og handlingsplan

– Open Access (publikasjoner)

– (Åpne) forskningsdata

• NTNU Universitetsbiblioteket kontaktpunkt og 

koordinator for Open Science

– Støttetjenester, verktøy og veiledning

– Samarbeid med andre enheter, fakultet og institutt



vs.



• Åpen tilgang til forskningspublikasjoner 

er nedfelt i Kunnskapsdepartementets retningslinjer for 

offentlig finansiert forskning

• To veier til åpen tilgang:

– Åpen publisering (gull)

– Egenarkivering (grønn)

– (Hybrid)





NTNUs retningslinjer

• Forskningspublikasjoner fra NTNU skal være åpent 

tilgjengelige

– Gull eller Grønn (NTNU Open = egenarkivering)

• Noen tall:

– NTNU Universitetsbiblioteket brukte i 2018 rundt 100 mill NOK 

per år på tidsskrift

– Elsevier hadde i 2017 en profittmargin på 37%



Forhandlinger med forlagene

• UNIT forhandler avtaler på vegne av norske institusjoner
– Fra pay-to-read til publish-and-read

• Avtaler med de fleste større forlag
– Dekker (eller gir rabatt på) APC (Article Processing Charge) 

– Viktig: korresponderende forfatter må være tilknyttet NTNU

– Sjekk ditt tidsskrift!

• Oppdatert informasjon om alle publiserings-avtalene:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Avtaler+for+publisering+med+%C3%A5pen+tilgang

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Avtaler+for+publisering+med+%C3%A5pen+tilgang


Egenarkivering

• Grønn Open Access

• Last opp fil på posten din i Cristin

– Denne publiseres på NTNU Open

– Versjon og rettigheter sjekkes alltid av noen på biblioteket

• Veiledning til egenarkivering og mer info om publisering: 

https://innsida.ntnu.no/publisering



Pre og post hva?

Pre-print

– første innsendte versjon

Post-print

– siste, akseptere versjon (AAM)

Publisher’s version

- med tidsskriftets layout



Plan S
• Nye retningslinjer fra EU og nasjonale forskningsfinansiører

• All forskning finansiert av disse må gjøres åpent tilgjengelig 

fra publiseringstidspunktet

– Egenarkivering uten embargo

– Gull Open Access

– Åpning for overgangsordninger

• «Rights retention strategy»

– Forfattere beholder opphavsrett

– Anbefalt lisens CC-BY (ev CC0 eller CC-BY-SA)





https://journalcheckertool.org/

Journal Checker Tool



Publiseringspoeng?

• Nasjonal publiseringsindikator
– Resultatbasert omfordeling av forskningsbudsjett

– Oversikt over vitenskapelige publikasjoner i Norge (CRISTin)

– Utregningsmodell:

• Kvalitetsnivå (1 og 2)

• Publikasjonsform (monografi, artikkel, antologikapittel)

• Internasjonalt samarbeid

• Forfatterandel

• Kanalregisteret
– Det nasjonale publiseringsutvalget godkjenner nivå 1 og 2

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside


Forskningsdata på NTNU: politikk

• Så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig

• Data skal være: 

• NTNU garanterer for tilgang til grunnleggende infrastruktur og 
støttetjenester

• Forskeren er ansvarlig for kvalitet og håndtering



Åpen og ansvarlig vitenskap og datahåndtering går hånd i hånd



Datahåndteringsplan (DMP)

• Et nyttig verktøy for forskningsprosjekt

– Planlegging av datahåndtering i hele 

prosjektet (og etter prosjektslutt)

• Både et formelt og «levende» 

dokument

– Krav fra finansører og NTNU

– Oppdatering og revisjon = dokumentasjon



Hva bør en DMP inneholde?

• Innsamling av data, metoder

• Beskrivelse av data, formater, organisering, metadata

• Lagring, arkivering, backup, deling

• Intellektuelle rettigheter, lisenser, personvern, etikk

• Kostnader, ansvar

• Råd, verktøy og veiledning:
– https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Data+management+plan

– Jevnlige kurs I Det Virtuelle Biblioteket: DMP på 1-2-3

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Data+management+plan


Aktiv lagring av data

• Lagring underveis i prosjektet

– Konfidensialitet, Integritet, 

Tilgjengelighet (KIT), 

datamengde etc.

• Lagringsguide for NTNU:

– https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Lagringsguide

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Lagringsguide


Arkivering og publisering av data

• Arkivering kan gjøres lukket 
(begrenset) eller åpent 
(publisering)
– Sjekk krav (finansiører, tidsskrift, 

institusjon)

– Etterprøvbarhet og gjenbruk

• Mer info og råd:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Arkivere+forskningsdata

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Arkivere+forskningsdata


Beskrivelse av data 

• Ta vare på all informasjon som er 
nødvendig for å forstå og (gjen)bruke 
datasettet (både for andre og fremtidige 
deg!)

• Metadata og dokumentasjon bør 
utarbeides i løpet av prosjektet (mye mer 
jobb å gjøre i etterkant!) 

• Bruk standarder der det er mulig

• Navngi, strukturer og versjoner filer 
tydelig og distinkt



Åpne data: Hvordan publisere?

• Data repository/arkiv (anbefalt)

– Generelt

– Fag-spesifikt

– Institusjonelt

• NTNU Open Research Data (DataverseNO), BIRD

• Publisering i data-journal (ofte i tillegg til arkiv)

– Scientific Data (Springer Nature)

• Supplement til artikkel eller i forlagets arkiv

• Blog, ResearchGate, etc (helst ikke…)



Eksempel på publisert datasett

https://doi.org/10.18710/NSHFAK

https://doi.org/10.18710/NSHFAK


Åpne data: hva med sensitive data?

• «Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig»

• Åpen publisering?

– Anonymisering, deler av dataene

– Samtykke 

• Arkivering

– Tilgangsbegrensning (etter søknad)

– Åpne metadata

• Planlegg tidlig!



“Availability of the source code should soon become the minimum standard for 

academic software. In addition, culture should shift to embrace code review and 

appropriate credit for the developers of reusable software.”

R. Bast, Nature Physics (2019) https://www.nature.com/articles/s41567-019-0624-3

• Kildekode, algoritmer, analyse etc som del av publiserte 

resultater

• Code review

• Software FAIRness

https://www.nature.com/articles/s41567-019-0624-3


Eksempel: eLife

• Open Access journal with

– Policy for data sharing

– Open peer review

• Executable Research Article:

https://elifesciences.org/articles/52258/executable

https://elifesciences.org/articles/52258/executable


Research Data @NTNU

• Sentral støttetjeneste for 

forskningsdata

– Koordinert av UB i tett 

samarbeid med IT

– Støtte til datahåndtering i hele 

forskningsprosessen

https://innsida.ntnu.no/researchdata

https://innsida.ntnu.no/researchdata




Ressurser og støtte

• NTNUs sider om publisering: https://innsida.ntnu.no/publisering

• NTNUs sider om forskningsdata: https://innsida.ntnu.no/researchdata

• Spørsmål eller tilbakemeldinger?
– Hjelp fra biblioteket, særlig knyttet til publiseringsfond og Open Access: 

publishing@ub.ntnu.no

– Hjelp knyttet til forskningsdata, fra biblioteket og IT: research-data@ntnu.no
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