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Erklæring vedrørende Open Access,  

De danske professionshøjskoler 

I 2014 offentliggjorde Styrelsen for Forskning og Innovation en National Strategi for Open Ac-

cess.1  Visionen 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. 

 

Strategien er et led i en international proces for udbredelse af Open Access. Dette har hidtil i 

Danmark udmøntet sig i en fælles Open Access politik for Det Frie Forskningsråd, Danmarks 

Grundforskningsfond, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Tekno-

logi og Innovation. En række danske universiteter har ligeledes offentliggjort Open Access poli-

tikker. Internationalt er det seneste eksempel en Open Access politik for EU's Horizon 2020.2  

De danske professionshøjskoler støtter denne udvikling. 

Hensigtserklæring 

Danske professionshøjskoler støtter op om målsætningerne i Danmarks Nationale Strategi for 

Open Access. Danske professionshøjskoler ønsker dermed at skabe fri adgang til professions-

højskolernes publikationer uden tekniske, finansielle eller juridiske barrierer.  

Ambitionen er, at 

Fri og åben adgang til professionshøjskolernes viden skal bidrage til at skabe et solidt funda-

ment for dansk og international professions- og erhvervsrettet forskning, udviklingsarbejde 

og innovation. 

Fri og åben adgang til professionshøjskolernes viden skal bidrage til at omsætte viden og erfa-

ringer fra forskning, udviklingsarbejde og innovation til udvikling af de professioner og er-

hverv, som professionshøjskolerne uddanner til. 

Fri og åben adgang til professionshøjskolernes viden skal bidrage til, at den nyeste viden fra 

professionshøjskolernes forskning og udviklingsarbejde kommer uddannelserne og de stu-

derende til gode. 

Principper 

Nedenfor er angivet fem generelle principper for de danske professionshøjskolers satsning på 

Open Access. Vægtningen af disse samt udmøntningen af hensigtserklæringen i konkrete initi-

ativer påhviler de enkelte professionshøjskoler. Principperne er: 

1. Professionshøjskolerne bidrager til udmøntningen af målsætningerne i den Nationale 

Strategi for Open Access. 

2. De danske professionshøjskoler sigter mod publicering i anerkendte nationale og inter-

nationale videnskabelige tidsskrifter såvel som i tidsskrifter og publikationer, der bredt 

formidler professions- og erhvervsrettet forskning, udviklingsarbejde og innovation. 

                                            
1 Se http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-
access/artikler/danmarks-nationale-strategi-for-open-access.  
2 Se http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-
access?searchterm=open%20access.  
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3. Medarbejderne ved de danske professionshøjskoler opfordres til at uploade et eksem-

plar af deres publicerede artikler og andre publikationer, der udgives som en del af de-

res faglige arbejde i en af de danske professionshøjskoler, i professionshøjskolernes 

åbne arkiv, UC Viden, såfremt ophavsretten, forlagene og evt. medforfattere tillader 

det. 

4. Når en medarbejder uploader en publikation, der udgives som en del af deres faglige 

arbejde i en af de danske professionshøjskoler, til UC Viden, forbliver copyright hos for-

fatteren(erne), med mindre der er indgået eller bliver indgået anden aftale på den en-

kelte institution. 

5. De danske professionshøjskoler vil arbejde for, at danske tidsskrifter digitaliseres og 

udgives som Open Access tidsskrifter, der giver åben adgang til artikler, evt. med en 

embargoperiode. 

6. Medarbejderne ved de danske professionshøjskoler anbefales at publicere deres forsk-

nings- og udviklingsresultater i Open Access tidsskrifter, der giver åben adgang til artik-

ler, evt. med en embargoperiode. 

 

 

mailto:uc-dk@uc-dk.dk
http://www.uc-dk.dk/da/

