
Notat om Open Access 

Open Access udspringer af tankegangen om at offentligt finansieret forskning og udvikling skal være frit 

tilgængelig for alle, så der opnås den størst mulige videndeling. Open Access til publikationer betyder at 

offentligheden har fri adgang til publikationerne, og at forskningen og resultaterne frit kan anvendes. 

I forbindelse med Rektorkollegiets udsendelse af høring om Open Access politik og retningslinjer for distri-

bution af undervisningsmateriale i foråret 2012, sendte DM sine synspunkter i et brev til Rektorkollegiet.  

DM stillede sig i brevet åbne overfor Open Access tankegangen, dog med visse forbehold for frihedsgrader 

for underviserne. 

DM hørte ikke videre fra Rektorkollegiet.  

I oktober 2013 har Danske Professionshøjskoler bekræftet overfor DM, at der ikke er sket videre i arbejdet 

fra Danske Professionshøjskolers side. 

DM Professionshøjskoler har derfor udarbejdet dette notat med henblik på at sikre opmærksomhed hos 

tillidsrepræsentanterne om undervisernes rettigheder samt opmærksomhed omkring hvilke forhold, som 

bør drøftes og afklares inden artikler mv. lægges i Open Access. 

Open Access i UC Viden: 

På nuværende tidspunkt stilles der på flere professionshøjskoler krav om at titler på publikationer, projek-

ter mv. registreres i UC viden, men der stilles ikke, så vidt DM er orienteret, krav om at selve materialet skal 

uploades til databasen. Der er mulighed for at uploade fx en artikel til databasen, såfremt underviseren 

ønsker det. Her er det vigtigt at underviseren sikrer sig, at forlaget eller tidsskriftet, hvor artiklen har været 

publiceret, tillader en sådan uploadning. 

Forhold som TR bør være opmærksom på: 

 

• Det er medarbejderen der har ophavsretten til sin artikel, og derfor er det medarbejderen der kan 

vælge om en artikel lægges i Open Access. Hvis arbejdsgiver lægger artiklen i Open Access uden 

medarbejderens accept, er der tale om en krænkelse af medarbejderens ophavsret.  

 

Det er værd at huske på, at mange artikler allerede er publiceret i tidsskrifter, og såfremt tidsskrif-

tet tillader det, kan det give god mening at få bredt sine resultater så vidt ud som muligt. Derfor er 

det relevant at overveje, hvilke fordele der kan være ved at lægge artikler i Open Access, både for 

den enkelte medarbejder og for professionshøjskolen.  

 

• Der bør aftales en mulighed for medarbejderen til at trække en artikel tilbage, som er lagt i Open 

Access. Professionshøjskolen skal som følge heraf forpligtes til at fjerne artiklen fra UC Viden, hvis 

medarbejderen ønsker dette. 

 

• Det bør være op til den enkelte medarbejder, om medarbejderen ønsker at aflevere en artikel til 

UC Viden i en preprint eller en postprint udgave, såfremt tidsskriftet tillader begge dele. Ved post-

print er der sket peer review /indholdsmæssig redigering. 



 

• Der bør sikres klare aftaler for, hvad der gælder med henblik på anvendelse af artikler mv. som er 

lagt i Open Access, såfremt en underviser skifter arbejdsplads. 

 

Udgangspunktet er, at medarbejderne bevarer ophavsretten til det uploadede materiale og at pro-

fessionshøjskolen ikke kan videreudnytte, distribuere eller bearbejde det pågældende materiale, 

som er blevet uploaded. Det er anbefalelsesværdigt, at dette fremgår tydeligt af en evt. lokal Open 

Access politik. 

 

• Der bør sikres fri mulighed for medarbejderne til at vælge at publicere i det tidsskrift eller fagblad 

mv., som de vurderer, er den mest passende kanal til publiceringens specifikke formål, også selvom 

det pågældende tidsskrift eller forlag ikke tillader at artiklen lægges i Open Access. 

 

 

Godkendt på DM Professionshøjskolers bestyrelsesmøde d. 30.10.2013 

 

 


