Helse Nords publiseringsfond for forfatterbetaling ved
publisering med åpen tilgang
Retningslinjer for tildeling av støtte fra Helse Nords publiseringsfond
1. Det kan gis støtte til dekning av utgifter til forfatterbetaling (Article Processing Charges,

APC, Article Submisson Charges og lignende) i åpen tilgang-tidsskrifter. Fondets totale
tildelinger er begrenset til avsatt sum i gjeldende år.
1.1. Publikasjonen må tilfredsstille kravene til vitenskapelig publisering
1.2. Det gis ikke støtte til dekning av utgifter til fargetrykk, ekstra illustrasjoner, stort
omfang, «fast track» og lignende.
1.3. Det gis ikke støtte til publisering i hybridtidsskrifter. Hybridtidsskrifter er tidsskrifter
hvor man betaler for å gjøre en enkeltartikkel åpent tilgjengelig, samtidig som
tidsskriftet er abonnementsfinansiert.
1.4. Øvre grense for støtte er 25 000 kroner per artikkel.
2. Forutsetninger for tildeling

2.1. Publiseringen må utgå fra et prosjekt med støtte fra Helse Nords regionale
forskningsprogram.
2.2. Korresponderende forfatter må ha tilhørighet ved et helseforetak. Det stilles ikke krav
til stillingsomfanget, men tilhørigheten må også fremkomme i artikkelens angivelse av
forfatterens institusjonstilhørighet.
2.3. Artikkelen må registreres i Cristin og den publiserte fullteksten lastes opp i Cristin
senest ved publisering.
Fulltekstartikler som lastes opp til Cristin vil bli videresendt til vitenarkivene hos de
institusjonene som er kreditert med adresser, for eksempel Munin ved Universitetet i
Tromsø. Helseforetakene i Helse Nord har per i dag ikke etablert egne vitenarkiv.
Artiklene blir da liggende midlertidig i Cristins eget arkiv inntil foretakene får egne
arkiv.
2.4. Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ,
www.doaj.org) og må være på nivå 1 eller 2 i NSDs register over publiseringskanaler,
se (http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/)
Om tidsskriftet ikke er vurdert av NSD, må forfatteren dokumentere at tidsskriftet er
innmeldt for vurdering (http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/forslag.do) , og at det har
rutiner for fagfellevurdering slik at godkjenning på nivå 1 er sannsynliggjort.
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3. Det søkes om støtte på eget skjema (lenke) på Helse Nords nettsider. Det kan søkes om

refusjon når artikkelen er akseptert for publisering.
3.1. Dersom støtte avslås fordi fondets midler er oppbrukt, kan det ikke søkes om dekning
av utgifter for den samme artikkelen i et senere år.
4. Retningslinjene

4.1. Retningslinjene er vedtatt av Kvalitets- og forskningsdirektør.
4.2. Retningslinjene og praktiseringen av dem vil løpende bli evaluert i samarbeid med
USAM.
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