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OECDs prinsipper og retningslinjer for tilgang 
til offentlig finansierte forskningsdata (2007) 

   

 Offentlig finansierte forskningsdata skal gjøres tilgjengelig for 
deling med andre 

 Gjelder forskningsdata som stammer fra offentlig finansiert 
aktivitet og som har som mål å produsere offentlig tilgjengelig 
forskning og kunnskap 

 

 Tiltak foreslått i Klima for forskning (2008) 

 oppnevne et eget utvalg for å gjennomgå spørsmål knyttet til 
åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata 

 knytte vilkår om lagring og tilgjengeliggjøring av data til forsk-
ningsfinansiering gjennom Norges forskningsråd 
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Open access vs. Open data  

 Open access 

 Åpen tilgang til forskningsresultater gjennom vitenskapelige artikler 

 Forskningsrådet laget en policy på dette i 2010 

 Godt etablert – flere tidsskrifter har endret betalingsmodell og/eller 
tillater dobbeltarkivering i lokale arkiver  

 Open data 

 Åpen tilgang til dataene som ligger til grunn for resultatene 

 Dataene skal kunne gjenbrukes, analyseres og etterprøves av andre 

 Forskningsrådet har foreløpig ingen ensartet praksis på området 

 Ikke godt etablert – men stor aktivitet internasjonalt 
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Hva er typiske forskningsdata? 

 Målinger/observasjoner 

 Laboratoriedata 

 Data fra eksperimenter 

 Surveys/spørreundersøkelser 

 Intervjuer 

 Kasustudier/informantdata (bl.a. kliniske) 

 Korpusdata (tekst, tale) 
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Fordeler med deling av forskningsdata 

 Faglig 

 Større mengder data (bedre kvalitet) 

 Kombinere datasett (nye ideer) 

 Tverrfaglighet 

 Økonomisk 

 Gjenbruk 

 Næringsutvikling (innovasjonskapasiteten øker) 

 Etisk 

 Etterprøvbarheten øker 

 Demokratisk 

 (Miljøvennlig) 
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Spesielle utfordringer 

 Prestisje 

 IPR - redsel for miste enerett til gode data 

 Stagnasjon i forskningen (hvem vil ta jobben, når alle får fri tilgang til 
resultatene)? 

 Kapasitet 

 Infrastruktur – langtidslagring, opplæring og veiledning 

 Finansiering av tilrettelegging (hvem tar regningen?) 

 Ressurskrevende (spiser av forskeren tid) 

 Etikk 

 Sensitive data 

 Misbruk (feil bruk) 
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Mulige virkemidler  

 Krav 

 Forskningsråd og institusjoner kan kreve at forskerne tilgjengeliggjør 
dataene 

 Infrastruktur 

 forbedret lagringskapasitet, opplæring og veiledning 

 Insentiver 

 Tidsskrifter som fagfellevurderer datasett 

 Kreditering av publiserte datasett 

 Publiseringspriser 
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Hva gjør Forskningsrådet? 

 Kartlegger/identifisere datasett, datasentre og annen 
infrastruktur som er relevant for datalagring og datahåndtering 

 Bistår KD i arbeidet med oppfølging av OCDs prisnsipper om 
åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata 

 Deltar og bidrar inn i ulike internasjonale fora som har temaet 
på agendaen 

 På lang sikt: arbeide med hvordan en ny policy på området kan 
se ut – og hvordan en slik policy kan implementeres 
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Takk for meg! 

slb@forskningsradet.no 


