
Fra: Elsebeth Anthonisen  
Sendt: 25. oktober 2019 14:25 
 
Emne: Sidste nyt vedr. prioritering af adgange til videnskabelige tidsskrifter  
 

(Vi beklager, at enkelte af jer modtager denne mail to gange, men det skyldes jeres mange funktioner 😊) 

 

Att.  

Formandskaberne for de Sundhedsfaglige Råd i Region Hovedstaden,  

medlemmerne af Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd,  
medlemmerne af Hospitalsdirektionskredsen og  
andre interessenter  
  
Kære alle, 
  
Lad os tage den gode nyhed først: Budgettet til licenser til videnskabelige tidsskrifter er for 2020 blevet 
udvidet med 5 mio. kr., så vi grundlæggende kan opretholde de nuværende adgange til videnskabelige 
tidsskrifter. Vi fastholder dog prioriteringsprocessen i 2019, så vi kan foretage mindre justeringer i forhold 
til vigtige adgange. Samtidigt er vi på den måde i gang med at sikre en mere langsigtet proces set i forhold 
til forlagenes prisstigninger i årene fremover. 
 
Når vi bad og fortsat beder de enkelte sundhedsfaglige specialeråd om at melde de 3-5 vigtigste tidsskrifter 
ind, så var/er det ikke et udtryk for, at hvert speciale fremover alene skal have adgang til 3-5 tidsskrifter, 
som nogle af jer troede. Vi beklager selvfølgelig, hvis vi ikke har formuleret os klart her. Det var og er et 
udtryk for, at vi til brug for prioriteringen ville sikre, at specialerne i videst muligt omfang har adgang til de 
vigtigste tidsskrifter for fagets udvikling, så prioriteringen ikke alene foretages på grundlag af pris og 
forbrugsstatistik fra det kongelige bibliotek. Vi vil gerne sikre, at vi bruger vores midler på området på en 
bedst mulige måde for både klinikken og forskningen. 
  
Vi sendte 11. oktober en mail om behovet for at prioritere adgangen til udvalget af videnskabelige 
tidsskrifter som følge af de meget store prisstigninger på tidsskrifterne. Mailen har givet anledning til rigtigt 
mange reaktioner fra jer og jeres kollegaer. Det er helt forståeligt, da adgangene til tidsskrifterne er meget 
vigtige for jeres arbejde.  
  
Hermed svar på nogle af jeres øvrige spørgsmål: 
Det er det Kongelige Bibliotek, der forhandler selve aftalerne med forlagene, og til brug til prioriteringen af 
tidsskrifter får vi en række data derfra om forbrugsstatistik, priser etc. Når vi skrev til jer, var det for også at 
få jeres input til denne prioritering. Det Kongelige bibliotek forhandler aftalerne for Region Hovedstaden 
sammen med den samlede forhandling for de fleste offentlige adgange, så Det Kongelige Bibliotek som 
aftalepart bedst muligt kan matche de store forlag og sikre en så lav pris som muligt. 
  
Begrundelserne for de samlede prisstigninger er flere: generelle prisstigninger, ændrede pakker med andre 
og måske flere tidsskrifter; ekstra betaling for Region Hovedstadens adgange, hvor regionen før var en del 
af KU’s adgange og bortfald af særlige prisrabatter. Prisstigningerne har desværre den effekt, at vores 
budget på 10,5 mio. kr. på ingen måde rakte mere. Budgettet for 2020 er d. 24. oktober heldigvis udvidet til 
med omkring 5 mio. kr., hvilket er det nødvendige beløb for at fastholde det nuværende niveau af adgange. 
  
Flere af jer har efterspurgt lister over de samlede adgange til tidsskrifter – der må vi desværre fortælle, at 
det har vi ikke mulighed for at udsende på nuværende tidspunkt. Disse lister får vi nemlig fra Det Kongelige 



Bibliotek, der for nuværende er hårdt bundet op på omlægninger af universitetsbibliotekerne i hele 
Danmark, nye leveringsaftaler, nye adgangssystemer og de indledende forhandlinger med forlagene om 
fremtidige priser. Vi vil i processen gøre, hvad vi kan for at få et bedre overblik over adgangene samlet. 
  
Vi vil slutteligt gøre opmærksom på, at man fra de af hospitalerne, der endnu har en lokal 
biblioteksforvalter, vil kunne få enkeltartikler derfra – som tidligere. Samtidigt kører flere tidsskrifter med 
Open Acces til artikler – men dog med en vis embargo perioder.  
  
Nedenfor ses en opdatering af den planlagte proces, I også fik med sidste gang: 
  
11. oktober              Brev til de Sundhedsfaglige Råd & til RHSF med ønske om 3-5 vigtigste tidsskrifter 

(prioriterede) 
24. oktober              Kort indledende drøftelse af problemstilling og proces i Hospitalsdirektørkredsen 
Uge 44                        Første forslag til mulige pakker/tidsskrifter m.m. fra KB 
4. november           Frist for tilbagemeldinger og input fra SFR & RHSF 
7. november           Beslutning om fordelingsnøgle for den nødvendige budgetudvidelse på 

Hospitalsdirektørkredsens møde samme dag 
Uge 45 & 46             Behandling med institutledere, evt. fagreferenter, forskningsbibliotekarer & CRU på 

baggrund af KB’s forslag sammenholdt med input fra SFR & RHSF 
Medio november  Endelig beslutning om prioritering 
Medio november  Svar til Det Kongelige Bibliotek 
Uge 47-48                  Kommunikationsindsats – overfor hospitaler, centre og afdelinger m.m. med angivelse 

af, hvad man kan gøre generelt og via de særlige aftaler.  
  
Som ovenfor skrevet, så fastholder vi prioriteringsprocessen i 2019, så vi eventuelt kan foretage mindre 
justeringer af porteføljen af adgange i 2020 og samtidigt sikre en mere langsigtet løsning på fremtidige, 
nødvendige tilpasninger. 
  
  
venlige hilsner 
  

Mads Monrad Hansen & Bette Anthonisen 
Sundhedsforskning og Innovation  
  
Center for Regional Udvikling 
Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 

 
 
 
Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 
 

 


