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Emne: Ønske om jeres input til prioritering af adgange til videnskabelige tidsskrifter  
 

Att.  

Formandskaberne for de Sundhedsfaglige Råd i Region Hovedstaden og  

medlemmerne af Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd 

 
 

Input til prioritering af adgange til videnskabelige e-ressourcer ønskes 

Region Hovedstaden er i gang med af forny aftalen med Det Kongelige Bibliotek om adgangen til 

videnskabelige tidsskrifter/e-ressourcer via Det Kongelige Bibliotek. 

Desværre er prisen for adgange til det enkelte tidsskrifter og til pakkerne af tidsskrifter blevet 

meget højere i de senere år, og regionen er nu tvunget til at reducere adgangene, så disse bliver 

fuldstændigt tilpasset regionens budget til licenserne. De universitetstilknyttede vil fremover 

således have andre/flere adgange til videnskabelige tidsskrifter end de ikke-universitært 

tilknyttede. 

Budgettet til de videnskabelige tidsskrifter er fastholdt på det eksisterende niveau, selvom 

regionens sundhedsvæsen generelt har oplevet et stærkt udgiftspres. Vi er dog nu i den triste 

situation, at adgangene skal reduceres på sådan en måde, at den samlede pris reduceres med 

godt 30 % grundet flere og store prisstigninger fra forlagenes side.  

For at kunne gøre det på en så hensigtsmæssig måde som muligt indenfor det budgetmæssige 

mulige både for de kliniske miljøer og for forskningsmiljøerne vil vi hermed gerne invitere Jer til at 

komme med jeres bud på de 3-5 mest vigtige tidsskrifter på jeres områder (specialer m.m.) – 

gerne i en prioriteret rækkefølge. Hvordan I hver især kan/vil inddrage jeres baglande, må I 

selvfølgelig selv planlægge. 

Da vi desværre meget hurtigt skal melde regionens ønsker til den kommende aftale til Det 

Kongelige Bibliotek og dermed til de enkelte forlag, skal vi bede om at få jeres svar senest d. 4. 

november, så vi kan sikre koordination mellem de ønskede adgange. Jeres input vil sammen med 

et forslag til tilpasning fra Det Kongelige Bibliotek baseret på forbrugsstatistik, priser og vigtighed 

indgå i det videre arbejde i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra gruppen, der hjalp Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet i deres prioritering; repræsentanter fra forskningsbibliotekerne 

og repræsentanter fra Center for Regional Udvikling. På basis af arbejdsgruppens konklusion vil 

regionen tage endelig beslutning om prioriteringen og give besked til Det Kongelige Bibliotek, der 

derpå skal give svar til de enkelte forlag medio november. 

 

Input bedes sendt til undertegnede (bette@regionh.dk) senest d. 4. 
november 2019 kl. 12.00. 

 

Processen er i store træk planlagt som følger: 

11. oktober         Brev til de Sundhedsfaglige Råd & til RHSF med ønske om 3-5 vigtigste tidsskrifter 
(prioriterede) 

Uge 44                Første forslag til mulige pakker/tidsskrifter m.m. fra KB 
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4. november        Frist for tilbagemeldinger og input fra SFR & RHSF 
Uge 45 & 46        Behandling med institutledere, evt. fagreferenter, forskningsbibliotekarer & CRU på 

baggrund af KB’s forslag sammenholdt med input fra SFR & RHSF 
Uge 47 (primo)    Svar til Det Kongelige Bibliotek 
Uge 48                Kommunikationsindsats – overfor hospitaler, centre og afdelinger m.m. 
 
 
PS. Lars Kinnerup: Er du venlig at sende til eventuelle medlemmer af SFR, der ikke er medtaget på 

maillisten? På forhånd tak. 

 

 

Venlige hilsner 

 

Bette Anthonisen 
Chefkonsulent, Sundhedsforskning og Innovation  
Tlf. +45 38 66 55 83 
Mail: bette@regionh.dk 
Fælles mail: forskningssekretariatet@regionh.dk 
 
Center for Regional Udvikling 
Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
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