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Høring- Forskningsrådets policy for åpen forskning 

 
Det vises til brev fra Legeforeningen datert 5. august 2019.  
 
Forskningsrådet har sendt ut sitt utkast til policy for åpen forskning på høring.  
 
Dette utkastet omhandler blant annet å åpne opp deler av forskningsprosessen, og tilgjengeliggjøre og 
gjenbruke tidligere forskningsresultater som grunnlag for ny forskning. Forskningsrådet håper at åpen 
forskning skal kunne legge til rette for helt nye kunnskapsprosesser som tar høyde for målkonflikter 
samt dilemmaer og kompleksitet i utfordringer og problemstillinger.  
  
Policyen har tre hovedmål for å favne de ulike aspektene av åpen forskning:  

· Bidra til et velfungerende forskningssystem  

· Bidra til bærekraftig verdiskaping og å løse samfunnsutfordringer  

· Styrke tilliten til forskningen  
  
Åpen forskning vil påvirke hvordan forskning finansieres, utføres, evalueres og hvordan resultater 
deles og etterprøves. Dette vil kreve kulturendringer både i forskningsmiljøene og i institusjoner og 
organisasjoner. Forskningsrådet mener derfor det er helt nødvendig med et godt samarbeid med 
forskerne, forskningsinstitusjonene og relevante aktører nasjonalt og internasjonalt for å gjennomføre 
tiltakene i policyen.  
  
Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på arbeidsmøte 28. august 2019 og har følgende 
innspill:  
  
Generelt sett, så mener Of at dokumentet er veldig godt gjennomarbeidet, med fin lesbarhet og solid 
argumentasjon for bakgrunn og de tiltak som foreslås innrettet for å sikre målene med åpen 
forskning.  
  
Begrepet åpen forskning i dokumentet defineres som ”åpen tilgang til publikasjoner, deling av 
forskningsdata, åpen kildekode og programvare, åpent samarbeid, åpen fagfellevurdering, åpne 
arbeidsmetoder, åpne utdanningsressurser, forskningsintegritet, ansvarlighet og involvering av 
brukere og befolkning”. Policyen springer ut fraPlan S-initiativet. Denne skal sikre at ”alle 
forskningspublikasjoner fra offentlig finansiert forskning er umiddelbart åpent tilgjengelige fra 
publiseringstidspunktet og bidra til en overgang fra tidsskrifter basert på abonnement til åpne 
tidsskrifter”. Regjeringens har også som mål om å gjøre forskningen mer tilgjengelig. 



  
For overleger er fri tilgang til de nyeste og beste forskningsresultatene innen egne fagfelt helt 
nødvendig for å yte optimal pasientbehandling i en verden der pasientene i økende grad ønsker, og 
har rett til, medbestemmelse i egen behandling og oppdatert informasjon om egen sykdom og nyere 
behandlingsmetoder. 
  
Fri tilgang til nyere forskning er også essensielt for utvikling av helsenæringen, for innovasjon og for 
utvikling av ny teknologi og nye behandlingsmetoder for å møte de økende demografiske 
utfordringene i befolkningen og sykdomsutvikling i årene som kommer. OECD har også påpekt at 
mens Norge satser mye offentlige ressurser på helseforskning, så klarer man ikke fullt ut å hente ut 
potensialet som ligger i innovasjon.   
  
Of registrerer at mye av den akademiske forskningen i dag utvilsomt er «big business» for de store 
internasjonale kommersielle forlagene, i en prosess som fremstår som lite solidarisk og 
samfunnsgagnlig dersom endepunktet er å kunne gjøre ny kunnskap gjennom forskning tilgjengelig for 
pasienter, pårørende og helsepersonell. Of kan ikke se at en videreføring av denne praksis i noen stor 
grad kommer pasientene og pårørende til gode, eller bidrar i særlig grad til utvikling av nyere 
behandlingsmetoder eller ny teknologi i helsetjenesten. Dette krevet umiddelbar og fri tilgang til 
nyere forskning.  
  
Of mener prinsipielt at all offentlig finansiert forskning bør være åpent tilgjengelig umiddelbart ved 
publisering. Of er enig i at forskning sannsynligvis vil finne andre metoder og publiseringsplattformer 
fremover, og at lukkede forskningsinitiativ ikke vil være bærekraftige med de signalene som i dag 
kommer fra store forskningsfinansører. Of mener at dette heller ikke imøtekommer forventninger fra 
pasienter, pårørende og klinikere, og støtter Forskningsrådet intensjoner om å åpne forskningen. 
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