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Hva/hvem er UH-nett Vest? 



Prosjektet  ”På tvers – regional tilgang til 
forskningsinformasjon 
•  Prosjekteier : UH-nett Vests biblioteknettverk 

•  Samarbeidspartner: CRIStin 

•  Styringsgruppe: Biblioteklederne i UH-nett Vest og leder i CRIStin 

•  Prosjektgruppe med 4 personer 

•  Finansiert av SAK-milder fra Kunnskapsdepartementet 



Prosjektmål 
•  Prosjektets	  primære	  og	  endelige	  mål:	  
	  

•  Å	  oppnå	  mer	  fleksible	  modeller	  for	  lisensavtaler	  slik	  at	  	  
f.eks.lisensavtalene	  ved	  UH-‐ins?tusjonene	  i	  regionen	  gir	  
åpning	  for	  ?lgang	  ?l	  forskere	  i	  forskningsins?tuAer,	  
helseforetak,	  forvaltningen.	  
	  

•  (Sekundært	  å	  etablere	  guns?ge	  konsor?eavtaler	  for	  
grupper	  av	  ins?tusjoner	  med	  noenlunde	  samme	  behov.)	  



Bakgrunn 
•  Henvendelser til UH-bibliotekene 
•  Manglende lisensmodeller for tilgang på tvers 

av institusjonsgrenser 
•  For høye inngangspriser på tilgang for mindre 

forskningsmiljøer 
•  Mange små og spredte forskningsmiljøer 



Problemstilling 
•  Mange opplever redusert 

tilgang til 
forskningsinformasjon ved 
overgang fra universitet til 
andre jobber 

•  Forskning er på tvers av 
institusjonsgrenser, men 
tilgang er ikke det 

•  Konsekvenser av mangel på 
tilgang 



Premisser 
•  Ved	  å	  få	  etablert	  mer	  fleksible	  og	  omfaAende	  
lisensmodeller	  og	  	  en	  forutsigbar	  finansiering	  av	  
utvidet	  ?lgang	  vil	  en	  få	  mye	  igjen	  for	  rela?vt	  
beskjedne	  midler,	  f.eks.	  i	  form	  av	  økt	  kvalitet	  i	  
forskningen.	  	  

•  Investering	  i	  ?lgang	  ?l	  forskningsinformasjon	  må	  
betraktes	  som	  en	  del	  av	  investeringene	  i	  
forskningsinfrastruktur.	  	  



Hvem skal betale? 
•  Resultatet må være at 

hver enkelt betaler 
vesentlig mindre enn om 
de sto alene 

•  ”Såkornsmidler” fra staten i 
en gitt periode? 

•  Konsortiet fordeler etter intern 
omforent fordelingsnøkkel. 



Fase 1 Kartlegging 
•  Ressursgruppe bisto med utforming av spørsmål og 

problemstillinger til fokusgrupper og 
spørreundersøkelse. Ressursgruppen representerer 
alle ”interessenter” i prosjektet. 
 

•  Fokusgrupper og intervjuer ble brukt til å teste ut 
spørsmål til bredt anlagt spørreundersøkelse. 
 

•  Elektronisk spørreundersøkelse 



Spørsmål vi ønsket svar på 
•  Hvordan opplever forskere og andre faglige ansatte i små 

forskningsinstitusjoner, sykehus i distriktene, offentlig forvaltning at deres 
behov for tilgang til kvalitetssikret faglitteratur, særlig vitenskapelige 
tidsskrifter, er dekket? 

•  Hvordan løser de sitt informasjonsbehov i dag? 
•  Hvordan løser de informasjonstilgang og -deling i samarbeidsprosjekter 

der tilgangen til informasjon er ulik mellom partene? 
•  Hvis de ikke har tilfredstillende/nødvendig tilgang, hvilke konsekvenser 

har dette? Kortsiktige / langsiktige 
•  Hvor mye er de villige til å betale? 
•  Hvilke begrensninger i tilgang kan aksepteres? (eks. embargo, bare 

lesetilgang, tap av tidsskrifter fra ”pakkene”) 



Noen konklusjoner fra møte i ressursgruppen 

•  Manglende tilgang er et reelt problem for mange 
•  Inngangsprisen er for høy for mange aktuelle elektroniske 

tjenester 
•  Større krav til alle helseforetak om forskning 
•  Større krav til dokumentasjon og vitenskapelig basert 

saksbehandling på mange felt. 
•  Det brukes mye unødig tid til informasjonssøking og –innhenting. 
•  ”Det som ikke er tilgjengelig, det finnes ikke!” 
•  At informasjonen er kvalitetssikret er det viktigste. 



Fokusintervjuer 
•  Vanskelig å samle nok deltakere 
•  Noen intervju ble individuelle 
•  Fokusintervjuer i grupper: 

– CMI (6 personer) 
– Vestlandsforskning (3 personer) 
– Hordaland fylkeskommune (2 personer) 



Hovedfunn fra intervjuene 
•  Mer fokus på forskningsbasert praksis og 

saksbehandling 
•  Tilgangen ikke god nok 
•  Krav om høyere utdanning i fagstillinger gir økt behov 
•  Variabelt behov for umiddelbar tilgang til fulltekst 
•  Foretrukne kilder er varierte 
•  For betaling av enkeltartikler mangler det ordninger 

internt i organisasjonene 



Funn fra intervjuene, forts. 
•  Noen har en viss tilgang, og /eller tilgang til bibliotek, 

men det dekker ikke hele behovet 
•  Behov for å kunne søke bredt (globale søk) 
•  Tungvint og tidkrevende med ”walk-in”-bruk i bibliotek 
•  Bruk av profesjonelle nettverk varierer, brukes mest 

når artikler er identifiserte, men ikke tilgjengelige 
•  Ønske om en enkel portal 
•  Ønske om egen ”pakke” for fylkeskommunene 



Elektronisk spørreundersøkelse 
•  Respondentlister og utsendelse 

–  utvalg av institusjoner 
–  utsendelse direkte til relevante personer der disse kunne 

identifiseres av oss via offentlig tilgjengelige ansattlister (439 
personer) 

–  Utsendelse via kontaktpersoner i institusjoner (ca 450 
personer) 



Svarprosent 
•  Spørreundersøkelsen ble distribuert til 439 personer i målgruppen 

som var plukket ut fra epostlister på institusjonen sine nettsider. 
Av disse var bare 7 fra helseområdet. I tillegg ble undersøkelsen 
distribuert til ca 450 personer via kontaktpersoner med en 
s.k.selvopprettelseslenke. Av disse var 378 fra helseområdet. Til 
sammen ble altså undersøkelsen sendt til 897 personer.  Totalt 
har vi dermed en svarprosent på 35% (313 svar av 897 mulige) 
på undersøkelsen,  

•  Hvis vi tar vekk helseområdet, så har vi en svarprosent på 44,5% 
(228 svar av 512 mulige). For helseområdet er svarprosenten på 
24 % (90 svar av 385 mulige).  



Svar pr type organisasjon 



Tabeller og analyse – kjønn fordelt på fagområder 



Vurdering av eksisterende tilgang 



Tilgang fordelt på fylke 



Hva betyr ”god” tilgang? 
•  Overraskende nok viser den at hele 50% av respondentene svarer at tilgangen vurderes 

som ”god”. Vi ønsket derfor å grave litt dypere for å få et inntrykk av hva ”god” ble vurdert 
som å være. Vi gikk inn og så på krysskoblinger mot andre variabler og på kommentarene fra 
dem som hadde svart ”god”. 

•  Krysskoblinger gir ikke tydelige indikasjoner, men dersom  vi ser på kommentarene til dette 
spørsmålet  fra dem som har svart at tilgangen er ”god” (50 av 157 har gitt kommentar), ser 
vi en god del forbehold.  

•  Dette tyder etter vår mening på at ”god” i flere tilfeller betraktes mer som ”ikke dårlig”, men 
heller ikke ”så god som jeg skulle ønske”, altså sånn midt på treet på en skala fra 1-5.  

•  En del av dem som svarer ”god” oppgir også å ha tilgang via andre kanaler enn primært 
arbeidssted. 

•  Vi ser i etterkant at dette spørsmålet kanskje heller burde vært lagt opp med en skala i stedet 
for alternativer, noe som kanskje ville gjort det enklere for respondentene. 



 
Hvor viktig er tilgang til forskningsinformasjon for deg i valg av jobb? 
 



Viktighet fordelt på fagområde 



Viktighet fordelt på kjønn 



 
Hvilke av følgende søkekilder/tjenester er dine viktigste? 

Du kan velge inntil 3. 
 



 

Hvor viktig er det med umiddelbar tilgang til fulltekst? 
 



Hva gjør du om du ikke får tak i det du trenger (i 
fulltekst)? Du kan velge flere alternativer. 



 
Vet du hvilken forskningsinformasjon du har tilgang til via 
lisenser? 
 



 
Har du tatt initiativ innad i organisasjonen for å få utvidet 

tilgang til forskningsinformasjon? 
 



 
Har du tilgang til forskningsinformasjon via engasjementer/prosjekter 

e l utenom ditt primære arbeidssted? 
 

Det er litt oppsiktsvekkende at så mange som 45% oppgir at de har tilgang til forskningsinformasjon fra andre engasjementer eller prosjekter enn det primære arbeidsstedet. Vi kan kanskje trekke fra litt ved at spørsmålet muligens ble oppfattet litt ulikt av ulike respondenter, men kommentarer til andre spørsmål tyder på at flere har eller skaffer seg tilganger via kanaler utenom primærarbeidsplassen. Det kan være studenttilganger som ikke slettes, engasjementer ved universitet eller høgskoler, medlemskap i profesjonsnettskap/foreninger mm. Det er litt oppsiktsvekkende at så mange som 45% oppgir at de har tilgang til forskningsinformasjon fra andre engasjementer eller prosjekter enn det primære arbeidsstedet. Vi kan kanskje trekke fra litt ved at spørsmålet muligens ble oppfattet litt ulikt av ulike respondenter, men kommentarer til andre spørsmål tyder på at flere har eller skaffer seg tilganger via kanaler utenom primærarbeidsplassen. Det kan være studenttilganger som ikke slettes, engasjementer ved universitet eller høgskoler, medlemskap i profesjonsnettskap/foreninger mm. 



 
 
 
Tilgang utenom primære arbeidssted krysset med 
organisasjon 
 
 



 
Tilgang utenom primære arbeidssted krysset med 
vurdering av tilgang 
 



 
 
Hvilke begrensninger vil du kunne akseptere i en eventuell lisens for 
forskningsinformasjon forutsatt redusert pris? Du kan velge flere 
alternativer 
 



 
Hvis embargo, hvor lenge? 
 



Konklusjoner 
•  tilgangen er ikke så god som ønskelig for ganske mange 
•  informasjon er ikke lett å finne 
•  ganske mange (nesten halvparten) oppgir å ha tilganger via andre kanaler enn arbeidsplass, 

og en del svar må tolkes i lys av det 
•  bevisstheten og kunnskapen om lisenser for forskningsinformasjon er varierende  
•  godt over halvparten har ikke tatt initiativ for å få bedre tilgang 
•  umiddelbar tilgang til fulltekst blir vurdert som viktig, bare 5% sier at det ikke er viktig 
•  generelle søketjenester, som Google Search og Scholar, er mest brukt for å finne informasjon 

på nettet 
•  intervjuene viser at det er et ønske om å kunne søke bredt i et spekter av relevante kilder 
•  svarene representer hele spekteret av fagområder, fra humaniora til teknologi, med antakelig 

en relativt liten sentral base av felles kilder 
•  behov for en felles inngang til kilder, ref. at over halvparten oppgir Google som en av sine 

viktigste innganger 



Fase 2 – start høsten 2014 
•  Pilottilgang  i min. 6 måneder til enkelte sentrale kilder for utvalgte institusjoner 
•  Piloten følges opp i perioden med informasjon, opplæring, detaljert oversikt over bruk og 

vurderinger fra deltakerne 
•  Vurdere ulike modeller for tilgang basert på erfaringene 

•  Kontakt og forhandling med leverandører og forlag 



.. og i 2015? 


